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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

περιόδου 01/01 – 31/3/2014 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε» 

στις 30/5/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση  www.cretafarm.gr  καθώς 

και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &  

Διευθύνων Σύμβουλος 
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1. Γενικές Πληροφορίες  

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον Όμιλο 

1.1.1. Επωνυμία 

Οι οικονομικές καταστάσεις, αφορούν τον Όμιλο, που η μητρική εταιρία έχει την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.». 

1.1.2. Η Εταιρεία 

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυμνο) τον Οκτώβριο 

του 1979 και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αρκαδίου Ρεθύμνης, 15ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 

74100, Θέση Λατζιμάς). Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η ανώτερη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Οι μετοχές της εταιρείας 

είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 3η Απριλίου 2000.  

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης». Ανήκει στον κλάδο 

«Τρόφιμα και Ποτά - Τρόφιμα». 

1.1.3. Αντικείμενο και δραστηριότητα 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος είναι:  

1. H εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ζώων προέλευσης 

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών. 

2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος, 

συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτού, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

3. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ψαριών, αλιευμάτων και υδρόβιων οργανισμών κάθε 

είδους, γόνου υδρόβιων οργανισμών κάθε είδους, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων 

συναφών παραγωγής τρίτων. 

4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, 

αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ελαιολάδου και ελαίων, καφέ και ροφημάτων, κρασιού, οίνου, 

ρακής, τσικουδιάς, ρακόμελου, ούζου, τσίπουρου, ποτών και ηδύποτων κάθε είδους, οινοπνευματωδών ή μη, συναφών 

ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία κτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και εξειδικευμένων 

τροφών και πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/ μεθόδων καλλιέργειας, 

κατεψυγμένων ή μη τροφίμων, αρτοσκευασμάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκισμάτων και γλυκών, παντός είδους 

γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδών διατροφής 

γενικότερα, καθώς και των σχετικών πρώτων υλών και πάσης φύσης καταναλωτικών αγαθών. 

6. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων και μονάδων βιολογικού καθαρισμού, παραγωγής οργανικού 

λιπάσματος, λιπασματοποίησης απορριμμάτων, αδρανοποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων 

(στερεών και υγρών) των εγκαταστάσεων και μονάδων της Εταιρίας, και η εκμετάλλευση, διακίνηση, εμπορία και παροχή 

σχετικών υπηρεσιών αναφορικά με τα πάσης φύσεως προϊόντα και υποπροϊόντα, που συνεπάγεται η λειτουργία και 

διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων και μονάδων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια 

χρήση ή και πώληση. 

7. Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικού τομέα (ενδεικτικά ανέγερση κτιρίων, επισκευές κλπ.). 

8. Η δραστηριοποίηση στο χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και ειδών διατροφής και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, 

προώθηση, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων απαραίτητων 

για τη λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων εστίασης και διατροφής (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος). 

9. Η έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση, βελτίωση, προώθηση, παραχώρηση, παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και εκπαίδευσης, και εμπορία σύγχρονων ή/και καινοτόμων μεθόδων και τεχνογνωσίας καλλιέργειας, πάχυνσης, παραγωγής, 

επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης, προώθησης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και εμπορίας όλων των αντικειμένων της 

Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού αυτής. 

  



 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 31/3/2014 
 

 

4 

 

1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις 

1.2.1. Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και οι Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.". 

1.2.2. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/3/2014. Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε € που είναι το νόμισμα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας του Ομίλου. Τα ποσά εμφανίζονται 

στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την αντίστοιχη περίοδο (01/01 – 31/3/2013) όσον αφορά στα κονδύλια συνολικού 

εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση 2013 (31/12/2013) για τα κονδύλια της 

κατάστασης οικονομικής θέσης. 

1.2.3. Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους όλα τα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ στην περίοδο αναφοράς.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του Δ.Λ.Π. 34. 

1.2.4. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Κατά 

την εκτίμηση της διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής αυτής της αρχής. 

1.2.5. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

Η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, 

τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της εταιρίας και του ομίλου. 

1.2.6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 30 Μαΐου 2014. 

1.2.7. Εταιρεία με περιορισμένη χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει το 2029.  

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ. 

των μετόχων, με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 
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2. Οικονομικές Καταστάσεις 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  Σημειώσεις Όμιλος   Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   31.03.2014   31.12.2013   31.03.2014   31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.2 89.157 
 

99.550 
 

69.836 
 

80.004 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 5.3 6.006 
 

6.116 
 

4.278 
 

4.350 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  5.5.1 3.310 

 

2.706 
 

3.310 
 

2.705 

Υπεραξία 
 

9.947 

 

9.947 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
 

- 

 

- 
 

23.530 
 

23.530 

Λοιπές Επενδύσεις 

 

164 

 

164 
 

164 
 

164 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 

772 

 

756 
 

173 
 

166 

Αποθέματα 5.5.2 5.766 

 

7.427 
 

5.263 
 

6.891 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.5.3 11.730 

 

12.152 
 

15.353 
 

15.672 

Λοιπές Απαιτήσεις 

 

18.326 
 

12.969 
 

37.269 
 

31.515 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 

1.785 
 

2.532 
 

1.593 
 

2.404 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   146.963   154.320   160.769   167.402 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 

Μετοχικό  Κεφάλαιο 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Υπέρ το Άρτιο 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Αποθεματικά 
 

43.976 
 

50.736 
 

34.527 
 

41.287 

Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον 
 

(48.587) 
 

(47.548) 
 

(18.154) 
 

(17.838) 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
9.523 

 
17.322 

 
30.506 

 
37.583 

         
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 

 
9.523 

 
17.322 

 
30.506 

 
37.583 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(2.112) 
 

(2.040) 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
7.410 

 
15.282 

 
30.506 

 
37.583 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

6.749 

 

8.498 

 

4.186 
 

5.863 

Προβλέψεις 5.8 738 

 

738 

 

727 
 

727 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις 5.5.4 49.440 

 

46.484 

 

49.440 
 

46.484 

    
 

  
  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

56.926 

 

55.719 

 

54.353 
 

53.074 

    
 

  
  

Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 5.5.5 18.122 

 

19.318 

 

18.875 
 

19.833 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

10.629 

 

8.531 

 

9.613 
 

8.139 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.5.4 53.876 

 

55.468 

 

47.422 
 

48.774 

    
 

 
   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

82.627 

 

83.318 

 

75.910 
 

76.745 

    
 

 
   

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

139.553 

 

139.037 

 

130.263 
 

129.819 

    
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   146.963   154.320   160.769   167.402 
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2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όμιλος   Εταιρεία 

  
Σημειώσεις 

1.1.2013   1.1.2012 
  

1.1.2013   1.1.2012 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31.12.2013   31.12.2012 31.12.2013   31.12.2012 

         
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 

 
19.831 

 
17.897 

 
19.566 

 
18.818 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 5.5.1 946 
 

2.506 
 

946 
 

1.402 

Σύνολο Πωλήσεων 5.5.6 20.777 
 

20.403 
 

20.512 
 

20.220 

Κόστος Πωλήσεων 
 

(11.717) 
 

(10.066) 
 

(11.366) 
 

(11.017) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

8.114 
 

7.831 
 

8.199 
 

7.801 

         
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

5.5.1 605 
 

(408) 
 

605 
 

(2) 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 5.5.1 (1.650) 
 

(2.629) 
 

(1.650) 
 

(1.625) 

         
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες   8.014   7.300 

 
8.101   7.577 

         
Έξοδα Διοίκησης 

 
(1.237) 

 
(1.587) 

 
(1.027) 

 
(1.154) 

Έξοδα Διάθεσης 
 

(5.655) 
 

(5.355) 
 

(5.412) 
 

(5.184) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
 

(560) 
 

(109) 
 

(560) 
 

(119) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
και εξόδων αναδιοργάνωσης 

  1.799   1.559 
 

2.077   2.081 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις 
 

- 
 

(14.917) 
 

- 
 

(13.439) 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα 
 

(2.343) 
 

(2.161) 
 

(2.013) 
 

(1.860) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   (1.779)   (16.828) 
 

(911)   (14.179) 

Φόροι 
 

(246) 
 

2.152 
 

(318) 
 

2.477 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   (2.025)   (14.676) 
 

(1.229)   (11.702) 

         

  
 

 
   

 
 

Κατανέμονται σε : 
        

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(1.953) 
 

(14.477) 
 

(1.229) 
 

(11.702) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(73) 
 

(199) 
 

- 
 

- 

     
 

   Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
 

 
 

   
 

 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 5.4 (0,0662) 

 

(0,4911) 
 

(0,0417) 

 

(0,3970) 

     
 

   

         Λοιπά συνολικά έσοδα   Όμιλος   Εταιρεία 

    1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

    31.12.2013   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2012 

         Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   (2.025)   (14.676)   (1.229)   (11.702) 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 
 

- 
  

 

- 
 

- 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 

 

(0) 
 

10 

 

- 
 

- 

         ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (2.026)   (14.666)   (1.229)   (11.702) 

         Κατανέμονται σε : 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

(1.953) 
 

(14.469) 

 

(1.229) 
 

(11.702) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

(73) 
 

(197) 

 

- 
 

- 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όμιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 

Μη 
ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1/1/2013 12.382 1.753 12.044 38.303 (25.784) 38.697 (1.688) 37.008 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/3/2013 - - -   (14.477) (14.477) (199) (14.676) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/3/2013 - - - 8   8 2 10 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31/3/2013 12.382 1.753 12.044 38.310 (40.262) 24.227 (1.885) 22.342 

      
  

 
  

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 12.044 38.692 (47.547) 17.324 (2.040) 15.284 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/3/2014 - - - - (1.953) (1.953) (73) (2.025) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/3/2014 - - - (0) - (0) (0) (0) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - - (908) (5.853) 912 (5.848) - (5.848) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31/3/2014 12.382 1.753 11.137 32.839 (48.587) 9.523 (2.112) 7.410 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Εις Νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1/1/2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (1.888) 53.533 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/3/2013 - - - - (11.702) (11.702) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/3/2013 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 31/3/2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (13.590) 41.830 

      
  

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 5.945 35.342 (17.838) 37.583 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/3/2014 - - - - (1.229) (1.229) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/3/2014 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - - (908) (5.853) 912 (5.848) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31/3/2014 12.382 1.753 5.037 29.489 (18.154) 30.506 
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2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών - Έμμεση μέθοδος 

  Όμιλος   Εταιρεία 

  1.1.2014   1.1.2013   1.1.2014   1.1.2013 

  31.03.2014   31.03.2013   31.03.2014   31.03.2013 

Λειτουργικές Δραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.779) 
 

(16.828) 
 

(911) 
 

(14.179) 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 
       

Αποσβέσεις 1.235 
 

1.309 
 

975 
 

962 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - 
 

14.917 
 

- 
 

13.439 

Προβλέψεις 119 
 

234 
 

119 
 

234 

Συναλλαγματικές διαφορές 132 
 

(13) 
 

132 
 

(13) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (6) 
 

(12) 
 

(218) 
 

(225) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.349 
 

2.173 
 

2.231 
 

2.085 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.966) 
 

118 
 

(2.000) 
 

255 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.362 
 

10.594 
 

209 
 

11.258 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.873) 
 

(10.539) 
 

(870) 
 

(11.393) 

Μείον: 
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.895) 
 

(1.142) 
 

(1.895) 
 

(1.142) 

Καταβεβλημένοι φόροι - 
 

(1) 
 

- 
 

(1) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.323)   810   (2.229)   1.280 

Επενδυτικές Δραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - 
 

- 
 

- 
 

(25) 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους - 
 

(420) 
 

(401) 
 

(965) 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων - 
 

(175) 
 

- 
 

96 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (6.558) 
 

(136) 
 

(6.558) 
 

(97) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 6.353 
 

2 
 

6.353 
 

2 

Τόκοι εισπραχθέντες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 
 

- 
 

- 
 

- 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (205)   (729)   (606)   (988) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.552 
 

357 
 

4.552 
 

- 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια από τρίτους - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εξοφλήσεις δανείων (2.770) 
 

(824) 
 

(2.529) 
 

(592) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) - 
 

(52) 
 

- 
 

(52) 

Μερίσματα πληρωθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 1.782   (518)   2.023   (644) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
(745)  (437)  (812)  (352) 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.532   4.261   2.404   3.664 

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2)   0       - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.785   3.824   1.593   3.312 
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3. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική Αναφορά». Δεν περιλαμβάνονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και θα πρέπει να 

εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

3.1. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες  

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες 

αναφέρονται ακολούθως: 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες  

Το IASB δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 
(Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 
27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να 
αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που 
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία 
άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα 
το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Η τροποποίηση δεν είχε ουσιαστική επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 

τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, 

συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική 

οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Η τροποποίηση δεν είχε 

ουσιαστική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν είχε ουσιαστική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε 
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συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική 

των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Η τροποποίηση δεν είχε 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και 

γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»  

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο 

ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την 

περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική 

πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) 

δεν απαιτείται. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»  

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά 

κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των 

περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο 

που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία 

επενδύσεων. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι η μητρική 

εταιρεία του Ομίλου δεν συνιστά εταιρεία επενδύσεων.   

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»  

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας 

Στοιχείων του Ενεργητικού». Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) 

λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ 

περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Κατά τη διάρκεια 

της υπό αναφορά περιόδου δεν προέκυψε αναγνώριση ή αναστροφή ζημιάς απομείωσης ως εκ τούτου η τροποποίηση δεν 

είχε επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας 

υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία 

διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα 

από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα 

συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»  

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα 

παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από 

έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»  

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον 
συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

3.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, 

έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα: 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του IASB για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 

ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση 

της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(εφαρμογή από 01/07/2014) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζομένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να μειώσει την πολυπλοκότητα της 

λογιστικής αντιμετώπισης των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας του εργαζομένου, όπως είναι 

χαρακτηριστικά οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει εφαρμογή 

από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογή από 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 - 2012 περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 

2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ 13, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 24 και ΔΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα 

ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και ΔΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με 

προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι εν λόγω ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων 

δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς προσδιορισμού τιμών μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου 

(rate-regulated activities). Ο ρυθμιζόμενος προσδιορισμός των τιμών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξία και το χρόνο 

αναγνώρισης του εσόδου μίας εταιρίας. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου για τις εταιρίες που εφαρμόζουν 

ήδη τα ΔΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2016, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Το εν 

λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.3. Εκτιμήσεις 

Η προετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι 

κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 

για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την 

χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Οι κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόστηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι παρόμοιες με αυτές 

που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013. 
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4. Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς 

4.1. Οικονομική θέση εταιρείας 

Το οικονομικό περιβάλλον του πρώτου Τριμήνου του 2014 χαρακτηρίστηκε από αστάθεια και συνολική πτώση της αγοράς 

των αλλαντικών. Πιο συγκεκριμένα η αγορά υποχώρησε κατά -4% έναντι του 1ου τριμήνου 2013 με τον μήνα Μάρτιο να 

υποχωρεί κατά -9,6% που είναι και η μεγαλύτερη των τελευταίων 5 μηνών. Η εταιρεία κατά το 1ο τρίμηνο του 2014, μέσα 

σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με την αγορά να πέφτει κατά -7,2% (όγκος) και -4,0% (αξία) κατάφερε να 

αυξήσει τα μερίδιά της σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται + 5,8% (αξία). 

Ο Όμιλος CRETA FARMS εστιασμένος στην στρατηγική του για αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

λειτουργικών δομών του, πέτυχε σημαντική αύξηση το EBITDA του κατά 15,38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα ο Όμιλος αύξησε τον κύκλο εργασιών κατά 1,83% έναντι της αντίστοιχης περσινής 

περιόδου. Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,44% με την αντίστοιχη κερδοφορία σε επίπεδο EBΙTDA 

να παραμένει σταθερή φτάνοντας τα 2,1 εκ. € ή 10,1 % επί των πωλήσεων. 

4.2. Πυρκαγιά στις Αποθήκες του Εργοστασίου στο Ρέθυμνο 

Την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στις εγκαταστάσεις αποθηκών της Εταιρίας, στην περιοχή Λατζιμά 

Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τις αποθήκες α’, β’ υλών και υλικών συσκευασίας.    

Από την πυρκαγιά δεν επηρεάστηκε το εργοστάσιο παραγωγής και οι χοιροτροφικές μονάδες. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η εταιρεία έλαβε προκαταβολή 

αποζημίωσης 2,0 εκ. € ως διευκόλυνση για την αναπλήρωση μέρους της ζημιάς. Το υπόλοιπο ποσό αποζημίωσης πέραν της 

ως άνω προκαταβολής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.   

5. Αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων 

5.1. Λειτουργικοί τομείς 

5.1.1. Τομείς, κριτήρια διάκρισης και πηγές εσόδων 

Οι λειτουργικοί τομείς, τα κριτήρια διαμόρφωσής τους  και τα βασικά προϊόντα τους, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τομείς, κριτήρια διάκρισης 

Τίτλος τομέα Χοιροτροφική Τίτλος τομέα Αλλαντοβιομηχανία 

Κριτήρια 
διάκρισης 

Εκτροφή ζώντων ζώων προς πώληση 
ή περαιτέρω επεξεργασία 

Κριτήρια διάκρισης 
Παραγωγή 
προϊόντων 

Βασικά προϊόντα Κρέας Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

 

5.1.2. Έσοδα κατά τομέα 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες στην περίοδο, κατά σημαντικό προϊόν ή υπηρεσία, εμφανίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Η παρουσίαση γίνεται με τον τρόπο που αυτά αποτιμούνται στις οικονομικές καταστάσεις, που είναι ο ίδιος που 

αυτά αποτιμούνται και για τους τομείς.  

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες κατά προϊόν 

Αρ. Προϊόν Όμιλος Εταιρεία 

1 Αλλαντικά 19.126 18.976 

2 Χοιροτροφική 1.651 1.536 

  Σύνολα 20.777 20.512 

5.1.3.  Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σημαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 

Ελλάδα 20.212 19.833 

Κύπρος 367 362 

Ισπανία 198 208 

Αμερική - 0 

Σουηδία - - 

Ιταλία - - 

Σύνολα 20.777 20.403 
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5.1.4. Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

Τα στοιχεία ενεργητικού του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή κατά βασική κατηγορία αναφέρονται στη συνέχεια. 

    

    Ελλάδα Κύπρος Ισπανία Αμερική Σουηδία Σύνολο 

1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 88.912 0 24 221 - 89.157 

2 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.310 - - - - 3.310 

3 Αποθέματα 5.482 134 86 64 - 5.766 

4 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 18.290 685 5 80 125 19.185 

5 Λοιπές Απαιτήσεις 37.896 24 305 15 6 38.246 

5.1.5. Συμφωνίες μεγεθών κατά τομέα και αναλύσεις 

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες κατά τομέα και η συμφωνία τους με τις οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται είναι αυτές που εμφανίζονται στη διοικητική πληροφόρηση της εκδότριας σε περιοδική βάση.  

Συμφωνίες μεγεθών   

    Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

1 Πωλήσεις 19.126 1.651 20.777 

2 Αποτελέσματα προ φόρων (1.530) (249) (1.779) 

3 Ebit 699 (136) 564 

 

5.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου παρουσιάζεται 

στους παρακάτω πίνακες. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 22.725 67.819 50.591 3.292 7.895 8.657 160.981 

Προσθήκες - 44 210 52 65 470 842 

Αναπροσαρμογή - (867) - - - (479) (1.346) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (5) (7) - (6) - (18) 

Μειώσεις - - (35) (8) (4) (27) (74) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 22.725 66.991 50.760 3.336 7.943 8.622 160.377 

Προσθήκες 2.165 4.280 26 14 11 12 6.508 

Αναπροσαρμογή (3.458) (4.117) (5.655) (69) (127) - (13.427) 

Μειώσεις (4.048) (4.585) (14) (12) - - (8.659) 

Μεταφορές - - - - - 
 

- 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 17.384 62.568 45.117 3.270 7.820 8.634 144.793 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 - 14.281 32.877 2.893 7.056 - 57.107 

Προσθήκες - 1.202 2.493 82 173 - 3.949 

Αναπροσαρμογή - (197) - - - - (197) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (1) (2) - (4) - (7) 

Μειώσεις - - (15) (8) (1) - (23) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 - 15.285 35.353 2.967 7.223 - 60.827 

Προσθήκες - 302 620 19 40 - 980 

Αναπροσαρμογή 
 

62 (4.282) (68) (119) - (4.407) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 1 5 - 10 - 16 

Μειώσεις - (1.763) (4) (11) - - (1.778) 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 - 13.887 31.692 2.907 7.152 - 55.637 

       

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 22.725 53.538 17.715 399 839 8.657 103.874 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 22.725 51.706 15.407 369 721 8.622 99.550 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2014 17.384 48.681 13.425 363 668 8.634 89.156 
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Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 19.763 44.394 45.885 2.870 7.400 8.174 128.487 

Προσθήκες 
 

9 210 52 61 470 803 

Αναπροσαρμογή 
      

- 

Μειώσεις 
  

(11) (8) (3) (23) (45) 

Μεταφορές 
      

- 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 19.763 44.403 46.085 2.914 7.458 8.622 129.245 

Προσθήκες 2.165 4.280 26 14 11 12 6.508 

Αναπροσαρμογή / Απομειώσεις (3.458) (4.117) (5.655) (69) (127) 

 

(13.427) 

Μειώσεις (4.048) (4.585) (14) (12) 
  

(8.659) 

Μεταφορές 

      

- 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 14.422 39.981 40.442 2.847 7.342 8.634 113.668 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 - 7.234 29.765 2.529 6.655 - 46.183 

Προσθήκες 

 

628 2.217 71 155 

 

3.072 

Αναπροσαρμογή 
      

- 

Μειώσεις 

  

(5) (8) 

  

(13) 

Μεταφορές 
      

- 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 - 7.862 31.977 2.592 6.810 - 49.241 

Προσθήκες 

 

162 558 17 39 

 

776 

Αναπροσαρμογή / Απομειώσεις 
 

62 (4.282) (68) (119) 
 

(4.407) 

Μειώσεις 

 

(1.763) (4) (11) 

  

(1.778) 

Μεταφορές 
      

- 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 - 6.324 28.248 2.530 6.730 - 43.832 

       

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 19.763 37.160 16.120 341 745 8.174 82.305 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 19.763 36.541 14.108 322 648 8.622 80.004 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2014 14.422 33.657 12.194 317 612 8.634 69.836 

5.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 7.647 884 5.357 13.888 

Προσθήκες 17 149 4 170 

Αναπροσαρμογή (4.332) - - (4.332) 

Συναλλαγματικές διαφορές (98) - - (98) 

Μειώσεις (10) (12) - (23) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 3.225 1.020 5.347 9.592 

Προσθήκες 0 45 5 50 

Μειώσεις - (1) - (1) 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 3.225 1.064 5.352 9.641 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 2.060 142 2.332 4.534 

Προσθήκες 652 106 327 1.085 

Αναπροσαρμογή (2.123) - - (2.123) 

Συναλλαγματικές διαφορές (15) - - (15) 

Μειώσεις - (0) - (0) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 574 247 2.655 3.476 

Προσθήκες 52 30 77 158 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 626 277 2.732 3.635 

    

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.588 742 3.025 9.354 
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Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 2.651 772 2.692 6.115 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2014 2.599 787 2.621 6.006 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.394 883 5.343 11.620 

Προσθήκες 17 149 4 170 

Αναπροσαρμογή (4.332) 
  

(4.332) 

Μειώσεις 

 

(12) 

 

(12) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 1.078 1.020 5.347 7.446 

Προσθήκες 0 45 5 50 

Μειώσεις 
 

(1) 
 

(1) 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 1.079 1.064 5.352 7.495 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 1.948 142 2.328 4.419 

Προσθήκες 367 106 327 800 

Αναπροσαρμογή (2.123) 

  

(2.123) 

Μειώσεις 
 

(0) 
 

(0) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 193 247 2.655 3.096 

Προσθήκες 15 30 77 122 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014 208 277 2.732 3.217 

    
  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 3.445 741 3.015 7.201 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 886 772 2.692 4.350 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2014 870 787 2.621 4.278 

5.4. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί 

του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία. 

Οι υπολογισμοί παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: 

Παράμετροι υπολογισμού αριθμητών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή (σε €) 

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         

  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

Μείον: Μερίσματα προνομιούχων μετοχών που αφορούν τη χρήση - - - - 

Μείον: Ζημιές από εξαγορές προνομιούχων μετοχών - - - - 

Μείον: Ζημιές από πρόωρη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές - - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

Πλέον: Προσαρμογή τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές - - - - 

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

 

Παράμετροι υπολογισμού παρονομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή 

  1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 Σταθμισμένη τιμή 

Περιγραφή 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούμενη 
περιόδος 

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά 
μετοχή 

            

Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 89 29.480.000 89 29.480.000 29.480.000 

Αυξήσεις             

Αύξηση με μετρητά - - - - - - 

Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών 
Μετοχών 

29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Παρονομαστής απομειωμένων κερδών ανά 

μετοχή       

Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 
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Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών 
Μετοχών με την προσθήκη των 

μετατρέψιμων τίτλων 

29.480.000 - 29.480.000 - 29.480.000 29.480.000 

 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) 

    1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 

Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0662) (0,0417) (0,4911) (0,3970) 

Β. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
  

    

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (1.952.785) (1.229.006) (14.477.308) (11.702.094) 

  
Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών  
με την προσθήκη των μετατρέψιμων τίτλων 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (0,0662) (0,0417) (0,4911) (0,3970) 

5.5. Εποχικότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μεταβολές  

5.5.1. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Σχετικά με τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής εταιρείας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως 

εξής: 

  Όμιλος Εταιρεία 

  1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2014 1/1 - 31/3/2013 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 2.706 3.810 2.705 2.361 

Αγορές περιόδου 271 219 271 104 

Πωλήσεις περιόδου (89) (149) (89) (0) 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (1.128) (3.791) (1.128) (1.506) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  3.310 3.402 3.310 2.360 

Κέρδη (ζημίες) από επιμέτρηση στην εύλογη αξία μείον το 
εκτιμώμενο στο τόπο της πώλησης κόστος των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

1.551 3.313 1.551 1.400 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κύκλο εργασιών 946 2.506 946 1.402 

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   

605 (408) 605 (2) 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   

605 (408) 605 (2) 

Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(1.650) (2.629) (1.650) (1.625) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(1.046) (3.037) (1.045) (1.627) 

               

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή 13.510 15.345 13.510 10.490 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή 13.293 17.075 13.286 10.834 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Ενεργητικού 

26.803 32.420 26.796 21.324 

 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία, εμπεριέχουν ειδικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αφορούν στις 

ασθένειες των ζώων και την πιθανή απώλεια μεγάλου όγκου αυτών. Η εταιρεία προσαρμοζόμενη στις κοινοτικές οδηγίες και 

την κείμενη νομοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονομικών προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που πιθανόν 

να υπάρξουν. 
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5.5.2. Αποθέματα 

Το έξοδο των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου ανέρχεται σε 11,0 εκ. € για την εταιρεία και 

11,2  χιλ. € για τον Όμιλο.  

    Όμιλος   Εταιρεία 

Αποθέματα   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Εμπορεύματα   303   303   84   96 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή   3.057   3.559   2.795   3.297 

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα   68   166   65   163 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   1.584   2.674   1.569   2.613 

Αναλώσιμα υλικά   47   41   46   41 

Ανταλλακτικά   607   555   607   555 

Είδη συσκευασίας   100   129   98   127 

    5.766   7.427   5.263   6.891 

 

5.5.3. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Εμπορικές απαιτήσεις   10.942   11.098   14.456   14.623 

Επιταγές εισπρακτέες   785   1.051   894   1.046 

Γραμμάτια Εισπρακτέα   3   3   3   3 

    11.730   12.152   15.353   15.672 

  

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί   2.590   2.328   5.235   4.853 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   9.358   9.350   26.355   26.005 

Λοιποί χρεώστες   5.537   425   5.421   309 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   512   561   50   140 

Απαιτήσεις από προσωπικό   329   305   208   208 

    18.326   12.969   37.269   31.515 

 H αύξηση στο κονδύλι «Λοιποί χρεώστες» οφείλεται σε σχηματισθείσα απαίτηση από ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της 

πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις Ρεθύμνου. Η ζημία που προκλήθηκε δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς 

η εταιρεία είναι πλήρως ασφαλισμένη για αποθέματα και πάγια, ενώ το αποτέλεσμα αναμένεται να επιδράσει στο β’ 

τρίμηνο 2014. 

 Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη αφορούν σε εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις που πραγματοποιούνται με 

αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες καθώς και συμβατική χρηματοδότηση συνδεδεμένων εταιρειών. 

5.5.4. Δανεισμός 

Στον ανωτέρω πίνακα σημειώνεται ότι στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό περιλαμβάνεται και το βραχυπρόθεσμο τμήμα των 

ομολογιακών και μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Δανειακές υποχρεώσεις   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Ομολογιακά δάνεια   40.989   41.490   40.989   41.490 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   2.008   2.008   2.008   2.008 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   6.442   2.986   6.442   2.986 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   53.876   55.468   47.422   48.774 

    103.316   101.952   96.862   95.257 

5.5.5. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση του κονδυλίου της κατάστασης οικονομικής θέσης αποτελείται συνοπτικά από: 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Εμπορικές υποχρεώσεις   11.569   11.077   12.394   11.823 

Επιταγές πληρωτέες   6.246   7.942   6.176   7.721 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   307   300   305   288 

    18.122   19.318   18.875   19.833 
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5.5.6. Κύκλος εργασιών 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων   
1/1 - 

31/3/2014 
  

1/1 - 
31/3/2013 

  
1/1 - 

31/3/2014 
  

1/1 - 
31/3/2013 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   778   754   213   185 

Πωλήσεις προϊόντων   19.539   18.631   19.928   19.085 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων   371   919   282   851 

Παροχή υπηρεσιών   89   99   89   99 

    20.777   20.403   20.512   20.220 

5.5.7. Ταμειακές ροές 

Οι συνολικές ροές της εταιρείας και του Ομίλου, έχουν ως εξής: 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Ταμειακές ροές   31/3/2014   31/12/2013   31/3/2014   31/12/2013 

Λειτουργικές ροές   (2.323)   810   (2.229)   1.280 

Επενδυτικές ροές   (205)   (729)   (606)   (988) 

Χρηματοδοτικές ροές   1.782   (518)   2.023   (644) 

    (745)   (437)   (812)   (352) 

5.6. Μερίσματα 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος. 

5.7. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των εταιρειών του Ομίλου εμφανίζεται παρακάτω. 

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεμότητα 

Αρ. Εταιρία Ομίλου 
Ημερομηνία μέχρι την οποία 

έχει ελεγχθεί φορολογικά 
Σχηματισμένες 

προβλέψεις 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 (199) 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2009 - 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2009 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms USA, LLC - - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -  - 

8 Creta Farms LTD  -  - 

9 Creta Farms Nordic AB  -  - 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A.  -  - 

      (199) 

Για τη χρήση 2012 και 2011 η εταιρία καθώς και οι ημεδαπές εταιρείες του Ομίλου υπάχθηκαν στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος 

ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε χωρίς επιφύλαξη. Όσον αφορά στη χρήση 2013, ο 

έλεγχος έχει ανατεθεί σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της εταιρείας. 

  



 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 31/3/2014 
 

 

19 

 

5.8. Προβλέψεις 

Οι συνολικές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

      

Προβλέψεις   Όμιλος   Εταιρεία 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   200   199 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   538   529 

    738   727 

5.9. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

5.9.1. Δομή Ομίλου 

Δομή Ομίλου 

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Συμμετοχή Σχέση με μητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Ελλάδα 95% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Κύπρος 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farm Espana SL Ισπανία 50% Άμεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms Nordic AB Σουηδία 50% Άμεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

9 Creta Farms USA, LLC Η.Π.Α. 80% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

 

5.9.2. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη, όπως αυτές ορίζονται με βάση το Δ.Λ.Π 24, ανέρχονται σε 273 χιλ. €. 

5.9.3. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών που επιδρούν στα συνολικά έσοδα 

Στην περίοδο υπήρξαν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, οι οποίες επέδρασαν στα αποτελέσματα. Πληροφορίες για αυτές τις 

συναλλαγές κατά κατηγορία συναλλαγής και κατηγορία συνδεμένων μερών, παρέχονται παρακάτω: 

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα       

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) Στα αποτελέσματα της εκδότριας Κατανομή στα συνδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Έξοδο, Κόστος ή Ζημία Έσοδο ή Κέρδος Θυγατρικές 

Βασικά Διοικητικά 

Στελέχη 
Εκδότριας και 

Μητρικής 

Αγορές Αγαθών (49)   (49)   

Πωλήσεις Αγαθών   367 367   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 

συνδεμένα μέρη  
  218 218   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 
συνδεμένα μέρη 

(273)     (273) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας 

(322) 584 536 (273) 

     
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα       

Όμιλος (Ενοποιημένες Καταστάσεις) Στα Ενοποιημένα αποτελέσματα Κατανομή στα συνδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Έξοδο, Κόστος ή Ζημία Έσοδο ή Κέρδος 

Θυγατρικές 

που δεν 
ενοποιούνται 

Βασικά Διοικητικά 
Στελέχη 

Εκδότριας και 
Μητρικής 

Αγορές Αγαθών -   -   

Πωλήσεις Αγαθών   - -   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 

συνδεμένα μέρη  
  - -   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 
συνδεμένα μέρη 

(273)     (273) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας 

(273) - - (273) 
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5.9.4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων ή ιδίων 

κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της κατάστασης οικονομικής θέσης από συνδεμένα μέρη, κατά κατηγορία 

συνδεμένων μερών, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια       

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) Στα βιβλία της εκδότριας Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων           

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 10.757   10.757     

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

18.744   9.585 39 9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 

εκδότρια 
  (2.549) (2.336) (7) (206) 

Σύνολα 29.501 (2.549) 18.006 32 8.914 

      

      Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια       

Όμιλος (Ενοποιημένες Καταστάσεις) 
Στις ενοποιημένες 

καταστάσεις 
Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων           

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

9.120       9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 

εκδότρια 
  (206) - - (206) 

Σύνολα 9.120 (206) - - 8.914 

 

5.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Μετά την ημερομηνία αναφοράς, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 30.5.2014 και οι αποφάσεις 

συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  

 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος 

 Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγορών ιδίων μετοχών 

 Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option) και παρασχέθηκε 

εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει και ρυθμίσει με αποφάσεις του κάθε άλλο ειδικότερο όρο και 

λεπτομέρεια του Προγράμματος 

 

  



 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 31/3/2014 
 

 

21 

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

Διεύθυνση διαδικτύου:

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 89.157 99.550 69.836 80.004 Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 19.831 17.897 19.566 18.818

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.006 6.116 4.278 4.350 Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 946 2.506 946 1.402

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.884 10.867 23.867 23.860 Σύνολο κύκλου εργασιών 20.777 20.403 20.512 20.220

Αποθέματα 9.076 10.133 8.573 9.596 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 8.114 7.831 8.199 7.801

Απαιτήσεις από πελάτες 11.730 12.152 15.353 15.672

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.111 15.501 38.862 33.920

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 146.963 154.320 160.769 167.402 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.650) (2.629) (1.650) (1.625)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 8.014 7.300 8.101 7.577

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (2.859) 4.941 18.125 25.202 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.779) (16.828) (911) (14.179)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 9.523 17.322 30.506 37.583 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (2.025) (14.676) (1.229) (11.702)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (2.112) (2.040) - - - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.953) (14.477) (1.229) (11.702)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 7.410 15.282 30.506 37.583 - Δικαιώματα μειοψηφίας (73) (199) - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 49.440 46.484 49.440 46.484

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.487 9.236 4.913 6.590 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (0) 10 - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 53.876 55.468 47.422 48.774 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.026) (14.666) (1.229) (11.702)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.751 27.850 28.488 27.971 - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.953) (14.469) (1.229) (11.702)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 139.553 139.037 130.263 129.819 - Δικαιώματα μειοψηφίας (73) (197) - -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 146.963 154.320 160.769 167.402

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0662) (0,4911) (0,0417) (0,3970)

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (2.026) (14.666) (1.229) (11.702) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.779) (16.828) (911) (14.179)

Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων (5.848) - (5.848) - Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - - Αποσβέσεις 1.235 1.309 975 962

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - 14.917 - 13.439

Προβλέψεις 119 234 119 234

Συναλλαγματικές διαφορές 132 (13) 132 (13)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (6) (12) (218) (225)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.349 2.173 2.231 2.085

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.966) 118 (2.000) 255

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.362 10.594 209 11.258

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.873) (10.539) (870) (11.393)

Μείον:
2. Στη σημείωση 5.7 της οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.895) (1.142) (1.895) (1.142)

Καταβεβλημένοι φόροι - (1) - (1)

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Όμιλος Εταιρεία Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.323) 810 (2.229) 1.280

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 200 199 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Λοιπές προβλέψεις 538 529 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - - - (25)

738 727 Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους - (420) (401) (965)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (6.558) (136) (6.558) (97)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 6.353 2 6.353 2

Τόκοι εισπραχθέντες - - - -

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων - - - -

Όμιλος Εταιρεία Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

- Εισροές - 584 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (205) (729) (606) (988)

- Εκροές - 49 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

- Απαιτήσεις 9.120 29.501 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

- Υποχρεώσεις 206 2.549 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 273 273 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.552 357 4.552 -

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - Εξοφλήσεις δανείων (2.770) (824) (2.529) (592)

- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - (52) - (52)

Μερίσματα πληρωθέντα - - - -

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 1.782 (518) 2.023 (644)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.532 4.261 2.404 3.664

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2) 0 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.785 3.824 1.593 3.312

11. Οι ταμειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ 331005 / 86 Α.Δ.Τ. Σ 728648/00

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0001235

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(408) 605 (2)

(14.667) 1.102 (12.319)

2.077 (11.358)

Κέρδη / (ζ ημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων
1.799 1.559 2.077 2.081

(13.358)1.799

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ
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Παρασκευή, 30 Μαίου 2014
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 

καταστάσεων:

www.cretafarm.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου, αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από μετατροπή εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου.

3. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000

15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρακλείου, 74100 Δήμος Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης, Θέση Λατζιμάς

από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον 
εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων

564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/3/2014 ανήλθε σε 615 άτομα για τον Όμιλο και 608 για την εταιρεία. Κατά την 31/3/2013 ο Όμιλος 

απασχολούσε 598 άτομα και 568 η εταιρεία.

5. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται 

στο Δ.Λ.Π. 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

10. Καμία ενοποιούμενη εταιρεία δεν  κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 31/3/2014. Ούτε η μητρική εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές την 31/3/2014.

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(175) -

9. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις

8. Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου όρου 

του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
96-

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

37.008

Ρέθυμνο, 30 Μαίου 2014

30.506

37.583 53.53315.284

7.410 22.342

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

41.830
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)

1. Στη σημείωση 5.9 των οικονομικών καταστάσεωνγνωστοποιούνται οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μία από τις εταιρείες και τις 

κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό που κατέχει άμεσα ή έμμεσα η μητρική εταιρεία και η 

μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία.

(812) (352)(745) (437)


