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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, οι οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» για την χρήση 
2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανόμενων ως σύνολο. 

Βεβαιώνεται και δηλώνεται επίσης, ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζουν. 

 

Ρέθυμνο, Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος Δ.Σ. 

 
 
 

 

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος Δομαζάκη Ελένη

Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.∆.Τ.  ΑΒ 968771 / 07
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Β. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Κύριοι Μέτοχοι,    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920  άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παρ. 2. 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και την απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, σας υποβάλλουμε για την χρήση 2013 την ετήσια έκθεση του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρίας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της 
εταιρικής χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις 
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που 
καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών προσώπων. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές 
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 
σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 
δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας καθώς και του Ομίλου.  

Στον Όμιλο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: 

α/α Επωνυμία Έδρα Ποσοστό 
συμμετοχής Συμμετοχή Σχέση με μητρική 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Ελλάδα 95% Άμεση Θυγατρική 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άμεση Θυγατρική 

4 Creta Farm Cyprus LTD Κύπρος 100% Άμεση Θυγατρική 

5 Creta Farm Espana SL Ισπανία 50% Άμεση Κοινοπραξία 

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική 

8 Creta Farms Nordic AB Σουηδία 50% Άμεση Κοινοπραξία 

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

Β.1. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς   

Μεταβολές Οικονομικών Μεγεθών 

Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε  96,5 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με τη χρήση 2012. Τα αντίστοιχα 
μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 95,0 εκ. € την περίοδο του 2013 έναντι 89,0 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 
2012, ήτοι αυξημένα κατά 6,6%, γεγονός που δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης αποδεικνύει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της εταιρείας.  

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

Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών και εξόδων αναδιοργάνωσης του Ομίλου ανήλθε σε 5,4 εκ. €,  
έναντι 5,2 εκ. € το 2012 σημειώνοντας αύξηση 3,2%. Τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 7,2 εκ. € για την 
περίοδο 1/1-31/12/2013 έναντι 9,2 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012.  

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, τόκων 

Τα αυξημένα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα, απόρροια των διαρθρωτικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 
πρώτο τρίμηνο της χρήσης, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων σε ζημίες 14,5 εκ. 
ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα σχετικά μεγέθη για την εταιρεία είναι ζημιές 10,0 εκ. 
ευρώ, έναντι κερδών 3,0 εκ. ευρώ το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα που επιβάρυναν την περίοδο, τα 
λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων ανέρχονται σε οριακά κέρδη 404 χιλ. € για τον Όμιλο και 3,3  εκ. € για την εταιρεία. 
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες  
 

    Όμιλος   Εταιρεία 
    1/1 – 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 – 31/12/2013   1/1 - 31/12/2012

Μικτό περιθώριο   38,6%   38,9%   40,0%   41,9% 

Περιθώριο Ebitda (Προσαρμοσμένο)   5,6%   5,5%   7,6%   10,4% 

Περιθώριο Ebit   0,4%   0,3%   3,5%   6,0% 

                  

 

Β.2. Σημαντικά γεγονότα 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η ∆ιοίκηση του Ομίλου αναθεώρησε το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης εστιάζοντας στο 
διεθνές προσανατολισμό του και στις μεταβαλλόμενες εθνικές συνθήκες. Εν προκειμένω, στα πλαίσια λειτουργίας του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου, συστάθηκε «Επιτροπή Προβλέψεων και Απομειώσεων» η οποία έχει ως σκοπό τη λήψη αποφάσεων 
για την απομείωση απαιτήσεων καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διενέργεια προβλέψεων για γεγονότα τα 
οποία αναμένεται να καταλήξουν σε μελλοντική εκροή πόρων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ένα εκτελεστικό μέλος ∆.Σ., ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Οικονομικός ∆ιευθυντής και η Νομικός Σύμβουλος. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής, ο Όμιλος προέβη σε μεταβολή στις εκτιμήσεις για απομείωση στοιχείων του 
ενεργητικού. Η μεταβολή αυτή επιβάρυνε τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά 13,4 εκ. € και του Ομίλου κατά 14,9 εκ. €. 
Σημειώνεται ότι προς καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο, στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος εμφανίζεται διακεκριμένα η επίδραση αυτή. 

Η ∆ιοίκηση, στα πλαίσια της πολιτικής της για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και προκειμένου να 
διευκολύνει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και να αμβλύνει κάθε πιθανή ένσταση από δυνητικούς συνεργάτες έλαβε 
σημαντικές αποφάσεις για συνολική αναδιοργάνωση του Ομίλου οι οποίες θα τεθούν για έγκριση στα αρμόδια όργανα.  

Μεταξύ των προτάσεων της ∆ιοίκησης περιλαμβάνονται η απορρόφηση από τη μητρική εταιρία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε  των 
θυγατρικών της εταιριών ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε  και ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και η αύξηση κεφαλαίου στη θυγατρική της στις 
Η.Π.Α «Creta Farm USA» μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης.  

Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ∆ιοίκησης με βασικούς πυλώνες: 

 Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες 
λειτουργίες του Ομίλου. 

 Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω συμφωνίας 
παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας  

 Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου 
 Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες  
 Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου 

Δανεισμός 

Η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη κοινού Ομολογιακού ∆ανείου ποσού € 3 εκ. € με τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα: 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 ALPHA BANK (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.) 

 «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» (ως ειδική διάδοχος της «Τράπεζας Κύπρου ∆ημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ») 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

Την 16η Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε, μέσω διμερών συμβάσεων χρηματοδότησης/παροχής πιστώσεως με ανοικτό 
αλληλόχρεο λογαριασμό, πρόωρη εκταμίευση του ποσού κατ’ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο εκδοθησόμενο 
∆άνειο, ενώ στις 9/7/2013 υπεγράφη η τελική σύμβαση του κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου.  

Γενική Συνέλευση Μετόχων 

Την 28η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυμνο. 
Συνοπτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 

 Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 
 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 
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Β.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Συνοπτικά οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο κλάδος τροφίμων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν και η διείσδυση των εισαγωγών είναι 
περιορισμένη, η ραγδαία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος ενδέχεται να στρέψει μέρος του αγοραστικού κοινού σε 
προϊόντα χαμηλότερης τιμής και κατά κανόνα ποιότητας.  

 Αύξηση στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών ή ελλείψεις αυτών ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος 
παραγωγής της εταιρείας. 

 Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ρυθμιστικό περιβάλλον που αφορά σε περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα υγιεινής και 
ασφάλειας. Αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν σε νομικές υποχρεώσεις και πρόσθετα κόστη. 

 Η οικονομική κρίση που επικρατεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβαρύνει 
περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο 2014-2015  θα  
μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και πιθανόν να επηρεάσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας μας. 
Επιπλέον, η διαφαινόμενη υποχώρηση του τουρισμού την τρέχουσα περίοδο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τις 
πωλήσεις στον χώρο του HORECA.  

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.  

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών 
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο οικονομική ζημία 
λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά 
την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου.  

Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος μεριμνά, με βάσει την ακολουθούμενη πολιτική, για την κατά το 
δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην αποκλίνουν από το ανά πελάτη 
ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Παράλληλα, μέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται μέσω εταιρείας ασφάλειας πιστώσεων ή factoring.  

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 
χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήματα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει.  

Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηματίζεται η σχετική πρόβλεψη 
απομείωσης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όμιλος να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις του. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με καθημερινή παρακολούθηση των χρηματοροών του και κυλιόμενη 
πρόβλεψη αυτών σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.  

Στο υφιστάμενο περιβάλλον δραστικού περιορισμού δανειοδοτήσεων, η προσεκτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 
αποτελεί μονόδρομο. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου 
να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου νομίσματος. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 
περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το Ευρώ. 

Η δραστηριότητα του Ομίλου στις αγορές του εξωτερικού δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του 
οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων του Ομίλου ή της Εταιρείας ενδέχεται 
να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά 
παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 

Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία, εμπεριέχουν ορισμένους 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. 

Β.4. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη 
Εγχώρια αγορά 

Ο Όμιλος έχει θέσει τις βάσεις για ανάπτυξη πωλήσεων και μεριδίου στην εγχώρια αγορά, με το 2013 να αποτελεί τη χρονιά 
κατά την οποία η Creta Farms αύξησε σημαντικά μερίδιο. Η στρατηγική του Ομίλου, που οδήγησε στην επιτυχία του 2013 
και θα αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα χρόνια, στηρίζεται στους παρακάτω πυλώνες: 

 Κορυφαίο προϊόν, τόσο σε ποιότητα όσο και σε γεύση. 

 Σημαντικές καινοτομίες, που ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και καλύπτουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών. 

 Συνεπής και επικεντρωμένη υποστήριξη πίσω από το ΕΝ ΕΛΛΑ∆Ι, τη μεγαλύτερη και πιο μοναδική πρόταση του Ομίλου 
στα τρόφιμα. 

Ο όμιλος ακολουθεί πιστά το επιχειρηματικό του πλάνο στηριζόμενος στο τετράπτυχο: καινοτομία, ποιότητα, ευελιξία και 
εγρήγορση. 

Στην εσωτερική αγορά κύρια επιδίωξή είναι η συνεχιζόμενη αύξηση μεριδίων με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας, που 
αναμένεται να προκύψει από το καλύτερο προϊοντικό μίγμα, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, 
καθώς και τις στοχευμένες επιλογές σε όλα τα επίπεδα. 

Αλλοδαπές αγορές 

Το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου σε ότι αφορά στις αλλοδαπές αγορές, αφενός μεν επικεντρώνεται στην σταθερή 
ανάπτυξη των Θυγατρικών (Ισπανία, Κύπρος), αφετέρου αναπτύσσει νέα, ευέλικτα μοντέλα διείσδυσης και συνεργασίας που 
αφορούν στην παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης των ευρεσιτεχνιών που κατέχει η εταιρεία. Ταυτόχρονα, εντατικοποιείται 
το πλάνο ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας, στοχεύοντας στην τοποθέτηση των προϊόντων μας σε στρατηγικές 
αγορές (πχ Γερμάνια), αποτελέσματα που εκτιμάται ότι θα καταγράφουν μέσα στο έτος που διανύουμε. 

Β.5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

  Πελάτης 

Π
ρο
μ
η
θε
υτ
ή
ς   Μητρική Θυγατρικές / 

Κοινοπραξίες Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο 

Μητρική   3.893 0 3.894 

Θυγατρικές 2.278 495 1 2.774 

ΣΥΝΟΛΟ 2.278 4.389 1 6.668 

       

  Χρεώστης 

Π
ισ
τω
τή
ς 

  Μητρική Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο 

Μητρική   16.776 8.914 25.691 

Θυγατρικές - 41 17 57 

ΣΥΝΟΛΟ - 16.817 8.931 25.748 

       

  Έξοδα 

Έ
σ
οδ
α 

  Μητρική Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο 

Μητρική   3.648 - 3.648 

Θυγατρικές 2.367 - - 2.367 

ΣΥΝΟΛΟ 2.367 3.648 - 6.015 
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Β.6. Επίδικες Υποθέσεις 
Τυχόν επίδικες ή λοιπές δικαστικές υποθέσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του 
Ομίλου. 

Β.7. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Γενικά περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, 
διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν. 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, 
όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ∆.Σ. 
των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.  

Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη 
σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, ο Νόμος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές 
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης και ο Νόμος 
3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, περί  ετησίων  
και  ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες 
άλλες χώρες, ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920), τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω 
διατάξεις, περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 

Οικειοθελής Συμμόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών 
κειμένων οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν έναν 
άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Και τη χρήση 2013 η Εταιρεία προχώρησε σημαντικά στην περαιτέρω επεξεργασία, ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης. 

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 
3016/2002 και ν. 3693/2008)  οι οποίες  διαμορφώνουν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε 
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη 
αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η 
Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από πρόσθετες (πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων) 
ειδικές πρακτικές και αρχές.  

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται  κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις, 
για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.  

Σχετική αναφορά για την μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων γίνεται και από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  
(ΣΕΒ) για εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40.  

Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει στο σύνολό τους ορισμένες διατάξεις του Κώδικα οι οποίες 
επισημαίνονται όπου υφίσταται απόκλιση. 

Αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ∆Σ: 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 
υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. και προετοιμάζει προτάσεις προς το ∆.Σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών 
µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι 
σταθερή και διαμορφωμένη. 

Αναφορικά με το ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ∆Σ: 

 δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, ούτε  
κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής.  
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 το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο, προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία του ∆Σ και η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 
Σχετική αναφορά ως προς την μη εφαρμογή από εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40 περιλαμβάνεται 
και στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ. 

Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ∆Σ: 

 η μέγιστη θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη (πενταετής), σύμφωνη όμως με τα όρια 
που καθορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆.Σ. σε συντομότερο χρονικά διάστημα, 
γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) 

 η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών του ∆.Σ.  

Αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του ∆Σ: 

 δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ∆.Σ., καθώς οι διατάξεις του υφιστάμενου Κανονισμού 
Λειτουργίας της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ.  

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει συντάξει και ακολουθεί αφενός τον Κανονισμό Εργασίας και αφετέρου τις ∆ιαδικασίες της 
∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual), τα οποία από κοινού συνιστούν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.  

 το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραμμα δράσης, 
το οποίο αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ∆.Σ. 
καλύπτεται επαρκώς από τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η 
σύγκληση ∆Σ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο 
νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως  

 τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να 
αξιολογήσουν την επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίσουν την αμοιβή τους, καθώς όλα τα σχετικά θέματα 
αμοιβών είναι σαφώς καθορισμένα από τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση ή μη ανταπόκριση 
στο θεσμικό τους ρόλο συζητείται παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ. 

 δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία 
και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες , δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης 
για τα νέα µέλη του ∆.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη.  

 όλα τα αιτήματα από οποιοδήποτε τμήμα αναφορικά με την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων εξετάζονται από την 
∆ιοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. Κατόπιν αυτού, δεν υφίσταται ειδική 
πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την 
πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων  

Αναφορικά με την αξιολόγηση του ∆Σ: 

Εκτός από την αξιολόγηση του ∆.Σ., μέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
το ∆.Σ. παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση βάσει απολογιστικών αναφορών.  

Αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆.Σ., η οποία συστάθηκε από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της 28/04/2009. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρμόζονται όλα όσα 
αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3693/2008 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη 
ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας.  

Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών: 

Οι αμοιβές του Προέδρου του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των μελών του ∆.Σ., εκτελεστικών και μη, για τη 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε 
συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες πολιτικές της Εταιρείας.  

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών δεν προσδιορίζεται από συμβάσεις και αφορά αμοιβές για την συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν συμβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. που 
να προβλέπουν ότι το ∆.Σ. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει δοθεί λόγω 
αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus µόνο μετά την 
οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόμου ή του Κώδικα 

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει 
συγκεκριμένες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από τους 
σχετικούς νόμους (Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 
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Η εταιρεία τηρεί, επικαιροποιημένο, Κανονισμό Λειτουργίας με αναφορές πέραν των παραδοσιακών αρχών που διέπουν έναν 
Κανονισμό Λειτουργίας.  

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία έχει συντάξει και ακολουθεί αφενός τον Κανονισμό Εργασίας και αφετέρου τις ∆ιαδικασίες 
της ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual), τα οποία από κοινού συνιστούν τον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας.  

Περιληπτικά οι περιοχές που καλύπτουν οι  ∆ιαδικασίες της ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual) είναι, 

1. Αντικείμενο 

2. Πεδίο Εφαρμογής 

3. Ορισμοί 

4. Σύστημα ∆ιαχείρισης 

5. Ευθύνη ∆ιοίκησης 

6. ∆ιαχείριση Πόρων 

7. Υλοποίηση του προϊόντος 

8. Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση 

9. Πολιτική Ολικής Ποιότητας  

 Α. Πολιτική Ολικής Ποιότητας 

 Β. Πολιτική Ασφάλειας 

 Γ. Περιβαλλοντική Πολιτική 

 ∆. Πολιτική πρόληψης / Αντιμετώπισης Κινδύνων τελικών προϊόντων που προκύπτουν από εσκεμμένες ενέργειες 

 Ε. Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων 

Το πνεύμα του Κανονισμού Λειτουργίας προωθεί την συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της 
εταιρείας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προσωπικού, από 
τους εργαζόμενους μέχρι τα μέλη της ∆ιοίκησης.  

Οι κύριοι στόχοι του Κανονισμού είναι, 

 η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς 

 η τήρηση των πολιτικών ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι γύρω από την φήμη και την δημόσια εικόνα του Ομίλου 

 η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, 
κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών 
πληροφοριών κ.α. 

 ο εντοπισμός παραβάσεων σχετικών με θέματα συμμόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και 
διορθωτικών ενεργειών ή μέτρων που απαιτούνται. 

Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των διαφόρων Προτύπων, λαμβάνοντας και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Αναλυτικότερα το εγχειρίδιο του 
συστήματος διαχείρισης είναι σύμφωνο με τα πρότυπα  

 BS EN  ISO 9001:2008 

 BS EN ISO 14001:2004 

 BS EN ISO 22000:2005 

 BRC GLOBAL STANDARD 

 ISO/TS 22002 

 ISO/FSSC 22000 

 non GMO - ΕΝΛ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΜΙΝΙ 

 non GMO - Παραγωγή Ζωοτροφών 

Αναλυτικότερα, ο Κανονισμός Εργασίας περιλαμβάνει: 

1. ∆ιαδικασία προσλήψεως Μισθωτών 

2. Εσωτερικές Μεταθέσεις και Προαγωγές των Μισθωτών της Εταιρείας 

3. ∆οκιμαστική περίοδος απασχόλησης μισθωτών 
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4. Μετακίνηση μισθωτών 

5. Χρονικά Όρια Εργασίας Μισθωτών  

6. Άδεια Αναψυχής (ετήσια κανονική άδεια μισθωτών) 

7. Πρόσθετες χορηγούμενες άδειες στους μισθωτούς 

8. Ανυπαίτιο Κώλυμα (ασθένεια) 

9. Εξαιρέσιμες Αργίες 

10. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας 

11. Αρμοδιότητες και καθήκοντα μισθωτών 

12. Εκπαίδευση μισθωτών 

13. Υποβολή αιτημάτων ή παραπόνων εκ μέρους των μισθωτών 

14. ∆εοντολογικοί κανόνες συμπεριφοράς των μισθωτών – υποχρεώσεις αυτών 

15. Επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους μισθωτούς 

Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση 
με τη Διαδικασία Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Οργανισμό όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Δικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο 

Αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση και διαχείριση κινδύνων: 

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ομίλου απαιτεί ένα σύνθετο σύστημα αναγνώρισης και 
διαχείρισης κινδύνων το οποίο να εφαρμόζεται σε όλες τις θυγατρικές του Ομίλου. 

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασμού και του 
ετήσιου επιχειρηματικού προγράμματος. Τα θέματα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και της 
βιομηχανίας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά πολιτικές εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ή που αποτελούν 
σημαντικές πηγές πρώτων υλών, αλλαγές τεχνολογίας, μακροοικονομικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Σχεδιασμός και παρακολούθηση / Προϋπολογισμός: 

Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται μέσω λεπτομερούς προϋπολογισμού ανά κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριμένη 
αγορά.  

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σαφώς επηρεάζονται από την γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που 
χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.  

Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης ο Όμιλος έχει ήδη προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
νέα δεδομένα και να εκμεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο προϋπολογισμός 
αναπροσαρμόζεται σε τακτά διαστήματα για να λάβει υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των 
οικονομικών μεγεθών του Ομίλου μέσω τακτικών αναφορών, συγκρίσεων με τον προϋπολογισμό καθώς και συναντήσεων 
της διοικητικής ομάδας. 

Επάρκεια Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία της 
Εταιρείας κι οι οποίες διασφαλίζουν ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσματικότητά του.  

Η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές μεμονωμένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή ο οποίος μεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και 
διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζονται από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόμενης πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το 
∆.Σ. αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η σύνταξη του Πλάνου (ή Εγχειριδίου) Ελέγχου της Υπηρεσίας βασίζεται σε διενεργηθείσα για τον σκοπό αυτό αξιολόγηση 
κινδύνων, καθώς και σε θέματα που έχουν επισημανθεί από τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Το Πλάνο (ή Εγχειρίδιο) 
Ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου.  Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται ετησίως και 
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λαμβάνει υπόψη της την αξιολόγηση κινδύνων που εκτελείται με ευθύνη του ∆Σ στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 
της Εταιρείας. 

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου μέσω 
τριμηνιαίων αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Οι αναφορές της ∆ιοίκησης και 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχουν αξιολόγηση των σημαντικών  κινδύνων και της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τη διαχείρισή τους. Οποιεσδήποτε αδυναμίες εντοπιστούν κοινοποιούνται μέσω 
των αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης που είχαν ή μπορεί να έχουν καθώς και των ενεργειών της ∆ιοίκησης 
για την διόρθωση αυτών. Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 
Ομίλου, το ∆Σ  ακολουθεί  συγκεκριμένη  πολιτική  και  διαδικασία  για  την  διαμόρφωση εισήγησης προς τη Γενική 
Συνέλευση για την εκλογή νόμιμου ελεγκτή. Ενδεικτικά, η πολιτική αυτή προβλέπει εκλογή νόμιμου ελεγκτή για τις 
ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία διεθνούς αναγνωρισμένου κύρους 
και με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. 

Ρόλοι και ευθύνες του ∆Σ: 

Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆.Σ. περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας. 

Πρόληψη και καταστολή της χρηματοοικονομικής απάτης: 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηματοοικονομική απάτη 
παρακολουθούνται με τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου και ανάλογα αυξημένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η ύπαρξη λεπτομερών οργανογραμμάτων, κανονισμών λειτουργίας  καθώς και λεπτομερών  διαδικασιών και εγκριτικών 
ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών μηχανισμών που εφαρμόζει κάθε διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες  της  εταιρείας  
υπόκεινται  σε  ελέγχους  από  την  Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται, μέσω της 
Επιτροπής Ελέγχου, στο ∆Σ. 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: 

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ο οποίος 
περιλαμβάνει τον Κανονισμό Εργασίας και τις ∆ιαδικασίες της ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας [Process Manual] ). Μέσα στα 
πλαίσια του Κανονισμού ορίζονται και οι αρμοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον 
επαρκή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων εντός της Εταιρείας. 

Δικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων της, το οποίο 
ορίζεται από επιμέρους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πολιτικές και διαδικασίες και προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από στον 
εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας όσο και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου.  

Επίσης, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την διασφάλιση από τυχόν προβλήματα στα συστήματα του Ομίλου μέσω 
του εγκεκριμένου προγράμματος Business Continuity  (περιλαμβάνεται back up των κρίσιμων στοιχείων της Εταιρείας για την 
ανάκτηση της λειτουργικότητάς της σε άμεσο χρόνο), ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δημιουργίας Disaster Recovery Site. 
Τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα δικαιώματα εισόδου (Access Rights) στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα για 
όλους τους εργαζομένους ανάλογα με τη θέση και το ρόλο που κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου 
(entry log) στα συστήματα της Εταιρείας. 

Δικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών 

Ως μέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν 
συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει 
των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών και οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

Οργάνωση – Κατανομή Αρμοδιοτήτων 

 Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και στα μεσαία και 
κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με 
παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούμενου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων (segregation of duties). 

 Κατάλληλη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών με άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική γνώση και 
εμπειρία για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. 

∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

 Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιημένων στις θυγατρικές του Ομίλου, 
οι οποίες περιέχουν ορισμούς, αρχές λογιστικής που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες 
για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ. 
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 Αυτόματοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφόρησης ενώ 
απαιτείται ειδική έγκριση λογιστικών χειρισμών μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών. 

∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων 

 Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα - επιταγές και 
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταμείου ή αποθηκών και η απογραφή 
και σύγκριση των καταμετρημένων ποσοτήτων με αυτές των λογιστικών βιβλίων. 

 Πρόγραμμα εξαμηνιαίων φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών  και  των  λογιστικών  
αποθηκών  και  ύπαρξη  αναλυτικού  εγχειριδίου  για  τη διενέργεια των απογραφών. 

Εγκριτικά όρια συναλλαγών 

 Ύπαρξη κανονισμού επιπέδων έγκρισης (Chart of Authorities), στον οποίο απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα 
διάφορα στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωμές, εισπράξεις, 
δικαιοπραξίες, κλπ). 

Η Γενική Συνέλευση και τα Δικαιώματα των Μετόχων 

Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συμμετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 
το Προεδρείο, η Ημερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  Εταιρείας  
περιγράφονται  στο  Καταστατικό  της Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως 
τροποποιηθείς ισχύει (με την ενσωμάτωση του Ν.3884/2010 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας). Κατά συνέπεια, για το 
σύνολο των διαδικασιών που αφορούν την εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο ισχύον 
νομικό πλαίσιο.  

Σύνθεση & Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

Γενικά 

Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη είναι εκτελεστικά, τα 
τέσσερα (4) μέλη είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα. Η θητεία τους είναι πενταετής (5ετής), 
λήγουσα στις 30/06/2016. Αναλυτικά: 

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Λήξη θητείας 

1 Εμμανουήλ Σ. ∆ομαζάκης Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

2  Κωνσταντίνος Σ. ∆ομαζάκης Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

3  Ελένη ∆ομαζάκη Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

4 Ιωάννης Μοράκης Μέλος ∆.Σ. - Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

5 Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης  Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

6 Στεφανόπουλος Γεώργιος Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

7 Εμμανουήλ Κοζωνάκης Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος 30/06/2016 

Το ∆Σ συνεδρίασε 21 φορές μέσα στο έτος 2013 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, παρέστησαν 
μέλη αυτοπροσώπως. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις του σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία των Α.Ε., την 
χρηματιστηριακή νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα μέλη του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν με καλή 
πίστη με κύριο άξονα το συμφέρον της Εταιρείας και των Μετόχων της. 

Ρόλοι και αρμοδιότητες του ∆Σ 

Το ∆Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική 
ανάπτυξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του ∆Σ 
καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ∆Σ είναι η 
διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού 
συμφέροντος. 

Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆Σ μπορεί να εκχωρεί μέρος των 
αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση,   διοίκηση ή διεύθυνση των 
υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του ∆Σ, στο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα  
μέλη  (εκτελεστικά  μέλη  και  μη),  στους  ∆ιευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα μέλη του ∆Σ και κάθε τρίτο 
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πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆Σ αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του ∆Σ  και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, 
οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του ∆Σ τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές  της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με 
αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, 
που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Εκλογή και εκλογιμότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία. Επιγενόμενη μείωση της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας εκλεγέντος Μέλους συνεπιφέρει και την ανικανότητα του να ασκεί διοίκηση της εταιρείας και ως 
εκ τούτου να είναι Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

∆εν δύναται να είναι Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου: 

 βουλευτές 

 εισαγγελείς, δικαστές, πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραμματείς των δικαστηρίων 

 δημόσιοι υπάλληλοι 

 χρηματιστές, που δε δύνανται να ασκούν αντιπροσωπεία ανώνυμης εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο 
χρηματιστήριο 

Ανάκληση των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση, και στην περίπτωση 
που δεν δηλώνεται ρητά, μπορεί να προκύπτει έμμεσα με το διορισμό από τη Γενική Συνέλευση νέου ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του πρώτου. Η ανάκληση μπορεί να γίνει από Τακτική ή από Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση.  

Σε περίπτωση ανάκλησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης από την πλευρά του 
εν λόγω Μέλους. 

Η ανάκληση των Μελών δεν είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες, ως προς τη λήξη τυχόν σχέσης των Μελών με την εταιρία, 
η οποία στηρίζεται σε χωριστή σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, εάν η ανάκληση συνοδεύεται από 
ενδεχόμενη καταγγελία της σχετικής σύμβασης εργασίας, οι ανακληθέντες σύμβουλοι δύνανται να απαιτήσουν αποζημίωση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

Η ανάκληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου συνεπιφέρει την αυτοδίκαια ανάκληση και του Μέλους ή των Μελών ή των τρίτων, 
στους οποίους έχει ανατεθεί, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η ολική ή μερική διοίκηση ή εκπροσώπηση της 
εταιρίας.  

Παραίτηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να παραιτηθούν ελεύθερα από το αξίωμά τους. Η παραίτηση 
επέρχεται μόλις γνωστοποιηθεί στην εταιρία.  

Η γνωστοποίηση στην εταιρία λαμβάνει χώρα με γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Αντικατάσταση των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Την κένωση της θέσης (λόγω παραίτησης ή θανάτου) Μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί η εκλογή 
αντικαταστάτη από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

Η εκλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει μελλοντικώς. 

Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αντικαταστάτη Μέλους από τη Γενική Συνέλευση, τότε αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο για την 
κενωθείσα θέση, αλλά οι πράξεις που διενήργησε μέχρι την Γενική Συνέλευση ο αντικαταστάτης, είναι έγκυρες. 

Εξουσίες και αρμοδιότητες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2190/20. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι αρμόδιο για την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Όλα τα μέλη του 
έχουν από μία ψήφο και όλα ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  

Οι αρμοδιότητες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ασκούνται μέσα στο καθορισμένο από το νόμο ή το καταστατικό πλαίσιο 
σύμφωνα με την κυριαρχική κρίση του. 
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Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και είναι επιφορτισμένο με τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες: 

 Απόφαση για κάθε πράξη αφορούσα την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει 
επιδίωξη του σκοπού της. 

 ∆ιατύπωση προτάσεων διανομής κερδών και κράτησης των απαραίτητων, για την λειτουργία και βιωσιμότητα της 
εταιρείας, αποθεματικών. 

 Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Έγκριση ειδικών εκθέσεων των εξαμηνιαίων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. 

 Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων για κάθε διαχειριστική χρήση.                        

 Τήρηση των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία. 

 Έγκριση του οργανογράμματος της εταιρείας. 

 Έγκριση  εσωτερικού κανονισμού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

 ∆ιορισμός του εσωτερικού ελεγκτή. 

 Λήψη περιοδικών αναφορών του εσωτερικού έλεγχου. 

 Στρατηγικός σχεδιασμός της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας . 

 ∆ιασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας. 

 Ενίσχυση της οικονομικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας και των μετόχων. 

 Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ. 

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και εξόφλησης επιταγών, ίδιων ή 
τρίτων. 

 Έγκριση προσλήψεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών και έγκριση τυχόν συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

 Πλήρη κατανόηση από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των ειδικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

 Έγκριση σημαντικών συμφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Υποχρεώσεις – Καθήκοντα των μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της 
εταιρίας και προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.  

Λόγω της αυξημένης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό επιβάλλεται η προστασία της μειοψηφίας και 
η απαλλαγή των αποφάσεών του ∆.Σ. από οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα πέραν του συμφέροντος της εταιρίας.  

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να επιδιώκουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη ενίσχυση της χρηματιστηριακής 
αξίας της μετοχής της και απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα 
της εταιρίας. 

Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε 
πταίσμα του. Επίσης, ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την 
πραγματική κατάσταση της εταιρίας. 

Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. 

Απαγορεύεται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, να διενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, 
είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. Όταν προκύψει 
τέτοιο θέμα, θα πρέπει να συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να δώσει εκ των προτέρων την εν 
λόγω άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από τα 
Μέλη που διενήργησαν την παράβαση ή να απαιτήσει η ωφέλεια να περιέλθει σε αυτήν.  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να 
αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών 
της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων (κατά την έννοια του άρθ.42ε, παρ.5, του Ν.2190/20) που ανακύπτει 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις 
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 

Συνεδριάσεις του ∆.Σ. 
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Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, και εκτάκτως 
όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, στην έδρα της εταιρίας. 

Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην έδρα της εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα 
μισά Μέλη αυτού και ένας ακόμη.  

Επιτρέπεται κάθε Μέλος να αντιπροσωπεύει στη συνεδρίαση μόνο ένα άλλο Μέλος. Η πληρεξουσιότητα για αντιπροσώπευση 
μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απλό έγγραφο ή απλό φαξ. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι Μέλη αυτού.  

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Μελών. 

Για τη συνεδρίαση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

 Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη 
του δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

 Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού  και κανείς δεν αντιλέγει στη 
λήψη αποφάσεων). 

 Εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας.  

 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.  

 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους 
στο μητρώο ανωνύμων εταιριών όπως εκλογής νέων μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου, συγκρότησης σε σώμα του ∆.Σ. 
κλπ.,  υποβάλλονται στο υπουργείο εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του ως και ο Νόμος 
προβλέπει. 

Αμοιβές μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται αμιγείς ή 
συνδυασμένες, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 Αμοιβή επί των κερδών 

 Αμοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

 Αμοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συμβούλων 

 Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας 

∆άνεια της εταιρείας προς Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας ή σε συζύγους αυτών όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων 
υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως. 

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν εξαρτημένες εταιρείες στις οποίες είναι μέλος η 
εταιρία. Εταιρία χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένη άλλης (κύριας), όταν οι μετοχές που εκπροσωπούν περισσότερο από το ½ 
του καταβλημένου κεφαλαίου της, ανήκουν στην κυριότητα αυτής (κύριας).  

Αμοιβή επί των κερδών 

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και το οικονομικό αποτέλεσμα 
των εργασιών της εταιρίας, δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας.  

Ο υπολογισμός αμοιβής επί των κερδών της χρήσης προϋποθέτει σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ενώ το 
δικαίωμα του μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις αμοιβές αυτές θεμελιώνεται μετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η μη έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ανωτέρω αμοιβών, συνιστά μη 
έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  

Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, θα λαμβάνονται από το υπόλοιπο των 
καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του πρώτου μερίσματος 
ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθ.24, Ν.2190/20).  

Οι ανωτέρω αμοιβές δεν υπόκεινται σε δικαστικό περιορισμό. 

Αμοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
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Τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν (κατά ποσό και δικαιούχο) από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. 

Η καταβολή των αμοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ενώ το 
δικαίωμα  του μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις αμοιβές αυτές θεμελιώνεται μετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω 
αμοιβές, οι λαβόντες των αμοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές, μόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η 
σύνοδός της. Οι ανωτέρω αμοιβές δύνανται να μειωθούν με σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που 
αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του 
εταιρικού κεφαλαίου. 

Οι ανωτέρω αμοιβές μπορούν παρέχονται και στις χρήσεις στις οποίες η εταιρία δεν έχει κέρδη.  

Αμοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συμβούλων  

 Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αμοιβή 
για τις υπηρεσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Η καταβολή των αμοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει 
προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ενώ το δικαίωμα του μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις 
αμοιβές αυτές θεμελιώνεται μετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην 
περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές, οι λαβόντες των αμοιβών αυτών θα πρέπει να 
τις επιστρέψουν στην εταιρία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές, μόνο ως προς τη χρήση 
στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αμοιβές δύνανται να μειωθούν με σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της 
ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

 Μη Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στα οποία, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3016/02 ανατίθενται ειδικά 
καθήκοντα, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αμοιβή για την εκπλήρωση 
των εν λόγω καθηκόντων. Οι αμοιβές αυτές θα είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους και το ύψος αυτής θα προκαθορίζεται με σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα των 
Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις αμοιβές αυτές θεμελιώνεται μετά από σχετική ειδική έγκριση 
των αμοιβών αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν 
εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές, οι λαβόντες των αμοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές, μόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η 
σύνοδός της.  Οι ανωτέρω αμοιβές δύνανται να μειωθούν με σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που 
αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του 
εταιρικού κεφαλαίου. Το σύνολο των αμοιβών και τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του ∆.Σ. αναφέρονται 
ιδιαίτερα στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.   

 Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής  

Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες δύνανται να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες επιπλέον αυτών που παρέχουν ως 
∆ιοικητικοί Σύμβουλοι.  

Για τις εν λόγω αμοιβές πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Να συναφθεί ειδική σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής μεταξύ εταιρίας και μέλους ή των μελών του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Πριν συναφθεί η σύμβαση απαιτείται συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) για την κατάρτιση της 
ανωτέρω συμβάσεως. Οι ουσιώδεις όροι της συμβάσεως (μεταξύ των οποίων και η αμοιβή/ μισθός του συμβούλου) 
πρέπει να τεθούν υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως και να εγκριθούν από αυτήν (κατά τη συνήθη απαρτία). 

 Κατά τη λήψη της συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. 

Πρόεδρος ΔΣ 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις του ∆.Σ. και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο, το Καταστατικό και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 
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Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.  Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των 
υπηρεσιών της Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, των Κανονισμών και 
Αποφάσεων του ∆Σ που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, υποβάλλει στο ∆Σ  της  
Εταιρείας  τις  προτάσεις  και  εισηγήσεις  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των σκοπών της Εταιρείας. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι για διαχειριστικούς λόγους έχει επιλεγεί από την ∆ιοίκηση της εταιρείας το πρόσωπο του Προέδρου ∆Σ να 
ταυτίζεται με αυτό του ∆ιευθύνοντα Συμβούλου. Τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ∆Σ παρατίθενται στο 
Παράρτημα της παρούσας έκθεσης. 

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και αποτελείται από 
τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη  

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 
Ημερομηνία 
ανάληψης 
καθηκόντων 

1 Εμμανουήλ Κοζωνάκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος 01/07/2011 
2 Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος 28/04/2009 
3 Ελένη ∆ομαζάκη Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό μέλος 01/07/2011 

Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2013. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας και να εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και 
εκτιμήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης. 

 Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρείας. 

 Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

 Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 Να παρακολουθεί τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας και της 
ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες μη ελεγκτικές παρεχόμενες 
υπηρεσίες από αυτόν. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της 
συνεχούς αναβάθμισης του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. 

Η γνωστοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών περιλαμβάνεται στο τμήμα Β.12. Επεξηγηματική έκθεση ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου. 

Παράρτημα 

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου 

Εμμανουήλ ∆ομαζάκης  

Γεννήθηκε το 1960 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Έχει την εποπτεία του τομέα επενδύσεων όπως επίσης και την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας - 
έρευνας & ανάπτυξης της βιομηχανίας κρέατος και αλλαντικών.  

Κωνσταντίνος ∆ομαζάκης  

Γεννήθηκε το 1961 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος με εξειδίκευση στο Marketing και το Management. 
Έχει την εποπτεία της οργάνωσης του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρίας, της διοίκησης της Ζωικής Μονάδας, της 
Βιομηχανικής παραγωγής αλλαντικών και της Οικονομικής ∆ιεύθυνσης.  

Ελένη ∆ομαζάκη  

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι επιχειρηματίας σύζυγος του Ιδρυτή της εταιρίας και συμμετάσχει στα διοικητικά της 
εταιρείας πάνω από 20 χρόνια.  

Ιωάννης Μοράκης 
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Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίμων. Έχει διατελέσει επί 
σειρά ετών ∆ιευθυντής Βιομηχανικής Παραγωγής της εταιρίας και πλέον έχει αναλάβει τα καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή 
αυτής.   

Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος αλλά και διδακτορικού του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Zει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εργάζεται ως Company Officer της Aspen 
Technology Inc (Aspen Tech). Στην παρούσα φάση διατελεί ρόλο Senior Vice President για το κομμάτι των Πωλήσεων και 
της Στρατηγικής της Εταιρίας. Τα κεντρικά γραφεία της Aspen Tech βρίσκονται στην Βοστόνη των Η.Π.Α και αποτελεί τον 
κύριο παροχέα εταιρικών λειτουργικών συστημάτων και υπηρεσιών σε βιομηχανίες επεξεργασίας (Process Industries) με 
παγκόσμια δραστηριότητα και έσοδα της τάξης των 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει θέσεις στην 
Aspen Technology όπως: Senior Vice President για θέματα Στρατηγικής και Marketing, Senior Vice President για το κομμάτι 
Engineering Business Unit και τέλος Vice President στο τμήμα Engineering of Software Products. Πριν την ένταξη του στην 
Aspen Tech, διετέλεσε Chief Executive Officer στην Linnhoff March, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασχολείται με 
θέματα process software and design. Πριν την Linnhoff March, υπήρξε βοηθός καθηγητή στο τμήμα χημικών μηχανικών του 
ινστιτούτου επιστήμης και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στεφανόπουλος Γεώργιος 

Γεννήθηκε την 1/6/1947. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  

Εμμανουήλ Κοζωνάκης 

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Λογιστής. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8/9/1948. 

Β8. Ίδιες Μετοχές 
∆εν κατέχονται μετοχές της εταιρείας τόσο από την ίδια όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες. 

Β.9. Μερισματική Πολιτική 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής, θα προτείνει στην Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση.  

Β.10. Πληροφορίες για Εργασιακά Θέματα 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2013 ανήλθε σε 586 άτομα για τον Όμιλο και 575 για την 
εταιρεία. Κατά την 31/12/2012 ο Όμιλος απασχολούσε 602 άτομα και η εταιρεία 566. 

Β.11. Υποκαταστήματα 
Η εταιρεία διαθέτει 5 υποκαταστήματα, τα οποία αναλυτικά έχουν ως κάτωθι: 

 Κρυονέρι Αττικής, υποκατάστημα Αθηνών 

 Ηράκλειο, υποκατάστημα Ηρακλείου 

 Θεσσαλονίκη, υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 

 Λάρισα, υποκατάστημα Λάρισας 

 Πάτρα, υποκατάστημα Πατρών 

Β.12. Επεξηγηματική έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  
(παρ. 7 και 8 άρθρο 4 του ν.3556/2007) 

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Την 31 ∆εκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.381.600 € και διαιρείται σε 29.480.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές αξίας 0,42 € η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χ.Α. 
Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: 

 ∆ικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το ∆.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

 ∆ικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας 

 ∆ικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

 ∆ικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της δέουσας διαδικασίας 

Περιορισμοί μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας  
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Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είναι ελεύθερη. ∆ικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών παρέχεται 
μόνο στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (άρθρα 9 και 11 Ν. 3556/2007) 

Μέτοχος Αριθμός Μετοχών % 
Αριθμός 

Δικαιωμάτων ψήφου 
(άμεσα) 

Αριθμός Δικαιωμάτων 
ψήφου (Έμμεσα)* % 

Κωνσταντίνος ∆ομαζάκης 11.974.349 40,62 11.974.349 - 40,62 
Εμμανουήλ ∆ομαζάκης 11.895.117 40,35 11.895.117 - 40,35 
Μέτοχοι  < του 5% 5.610.534 19,03 5.610.534 - 19,03 
Σύνολο 29.480.000 100,00 29.480.000   100,00 

*Οι αριθμοί που τίθενται στη συγκεκριμένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώματα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην 
εταιρεία ότι ασκούνται μέσω πληρεξουσίων. 

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 
μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 
2190/1920. 

Κάτοχοι μετοχών με ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

∆εν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους 
δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, µε τη 
συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των 
τίτλων) 

Συμφωνίες μεταξύ μετόχων 

∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας τέτοιου είδους συμφωνίες. 

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

∆εν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ότι προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών 

Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το ∆.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της 
πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως την σχετική 
απόφαση. Η ανωτέρω εξουσία του ∆.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 
έτη για κάθε ανανέωση. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει 
του Κ.Ν. 2190/1920 να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. 

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
έλεγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. 

Συμφωνίες μεταξύ εκδότη και Διοικητικού Συμβουλίου ή προσωπικού 

∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. 

 

 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

∆ομαζάκης Εμμανουήλ 
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή  
 

Προς τους Μετόχους της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης ∆εκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 
μας.  ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2013 και τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θέμα Έμφασης 

Η διοίκηση στην περίοδο επανεξέτασε ορισμένες εκτιμήσεις της αναφορικά με τους κινδύνους απομείωσης στοιχείων του Ενεργητικού με 
βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα. Σαν αποτέλεσμα διενήργησε πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης συνολικού ποσού 14,9 εκ. € για τον 
Όμιλο και 13,4 εκ. € για την Εταιρία και μετά τον υπολογισμό του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου (3,8 εκ € και 3,5 εκ € αντίστοιχα) η 
συνολική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια αφορούσε ένα ποσό της τάξης 11 εκ. € για τον Όμιλο και 9,9 εκ.  € για την Εταιρία. 

Σχετικές αναφορές γίνονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, στις παραγράφους 5.1.1 και 5.20. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα 
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

Π. Φάληρο, 31 Μαρτίου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

∆ημήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» στις 28 
Μαρτίου 2013 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 
οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή  Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

   

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.∆.Τ Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ. ΑΒ 187558 / 06 

 

 

 

  

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

   

Παπαδόπουλος Ιωάννης Τσακίρης Ευάγγελος 

A.∆.T. Ξ 331005/86 Α.∆.Τ. Σ 728648/00 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0001235 

Λογιστής Α’ τάξης 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

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 ΑΒΕΕ» έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυμνο) τον Οκτώβριο του 
1979 και η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήμο Αρκαδίου Ρεθύμνης, 15ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 
74100, Θέση Λατζιμάς).  

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 δραστηριότητες 

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. 

1.1.4. Εταιρεία με περιορισμένη χρονική διάρκεια 

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

1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις  

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και τις Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις της μητρικής εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.". 

1.2.1. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013. Τα ποσά εμφανίζονται σε αυτές σε 
χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τη χρήση 2012 (1/1 – 31/12/2012). 

1.2.2. Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους όλα τα ∆.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ στην περίοδο αναφοράς.  

1.2.3. 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. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Δομή σημειώσεων 

Οι σημειώσεις είναι οργανωμένες συστηματικά, με τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί με ευχέρεια να αντλήσει τις 
πληροφορίες που επιθυμεί. ∆ομούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόμενο έχουν ως εξής:  

1. Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισμένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ∆.Λ.Π. 1 
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».  

2. Οικονομικές Καταστάσεις: Εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.  

3. Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται. 

4. Κίνδυνοι: ∆ίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους κατά κατηγορία.  

5. Ανάλυση υπολοίπων οικονομικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της 
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.  

6. Γνωστοποιήσεις: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 

1.2.6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28 Μαρτίου 2014. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  Σημειώσεις Όμιλος   Εταιρεία 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   31.12.2013   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2012 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.1.1 99.550 103.874 80.004 82.305 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.1.2 6.116 9.353 4.350 7.201 
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  4.1.3 2.706 3.810 2.705 2.361 
Υπεραξία 4.1.4 9.947 9.947 - - 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 4.1.5 - - 23.530 23.576 
Λοιπές Επενδύσεις 4.1.6 164 44 164 44 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4.1.7 756 745 166 166 
Αποθέματα 4.1.8 7.427 10.010 6.891 9.399 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 4.1.9 12.152 32.549 15.672 34.496 
Λοιπές Απαιτήσεις 4.1.10 12.969 13.616 31.515 29.185 
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και Ισοδύναμα 4.1.11 2.532 4.261 2.404 3.664 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   154.320   188.210   167.402   192.397 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 
Μετοχικό  Κεφάλαιο 4.2.1 12.382 12.382 12.382 12.382 
Υπέρ το Άρτιο 4.2.2 1.753 1.753 1.753 1.753 
Αποθεματικά 4.2.3 50.736 50.347 41.287 41.287 
Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον (47.548) (26.102) (17.838) (2.204) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17.322 38.379 37.583 53.217 

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 17.322 38.379 37.583 53.217 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.040) (1.688) - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.282 36.691 37.583 53.217 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8.498 10.257 5.863 7.919 
Προβλέψεις 4.3.1 738 1.090 727 989 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις 4.3.2 46.484 51.327 46.484 51.327 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 55.719 62.674 53.074 60.234 

Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 4.3.3 19.318 34.353 19.833 31.927 
Λοιπές υποχρεώσεις 4.3.4 8.531 9.287 8.139 8.317 
Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.3.5 55.468 45.205 48.774 38.702 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 83.318 88.846 76.745 78.946 

Σύνολο Υποχρεώσεων 139.037 151.519 129.819 139.180 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   154.320   188.210   167.402   192.397 
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2.2. 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) 86.154 83.105 87.894 82.408 
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 5.19 10.374 12.002 7.120 6.690 

Σύνολο Πωλήσεων 5.8 96.528 95.107 95.014 89.097 
Κόστος Πωλήσεων 5.2.2 (48.747) (53.404) (50.379) (49.330) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 37.407 29.701 37.515 33.077 

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 5.19 (1.105)  (777)  344  (137) 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 5.19 (9.458) (3.901) (6.982) (2.267) 

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 37.219   37.025 37.997   37.363 

Έξοδα ∆ιοίκησης 4.4.2 (5.460) (6.919) (4.485) (5.094) 
Έξοδα ∆ιάθεσης 4.4.2 (30.648) (29.114) (29.517) (26.440) 
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 4.4.3 (707) (742) (660) (462) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
και εξόδων αναδιοργάνωσης  5.431   5.261  7.206   9.252 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις 5.16/5.20 (14.914) (1.273) (13.429) (2.332) 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα 4.4.4 (8.959) (8.865) (7.499) (7.475) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (23.469)   (9.889) (17.593)   (4.440) 

Φόροι 4.4.5 1.573 (83) 1.959 (14) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (21.895)   (9.971) (15.634)   (4.454) 

Κατανέμονται σε : 
Ιδιοκτήτες μητρικής (21.447) (9.400) (15.634) (4.454) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (448) (571) - - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 5.15 (0,7275) (0,3189) (0,5303) (0,1511) 

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   (21.895)   (9.971)   (15.634)   (4.454) 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 487 219 - - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (21.409)   (9.752)   (15.634)   (4.454) 

Κατανέμονται σε : 
Ιδιοκτήτες μητρικής (21.057) (9.223) (15.634) (4.454) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (351) (529) - - 
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2.3. 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 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (11.288) 53.016 (1.160) 51.857 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         (6.312) (6.312)   (6.312) 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (17.600) 46.704 (1.160) 45.545 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/12/2012         (9.400) (9.400) (571) (9.971) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/12/2012       177   177 43 219 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         900 900   900 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            -   - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό           -   - 

Συναλλαγματικές διαφορές           -   - 

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

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 12.382 1.753 12.044 38.303 (26.100) 38.381 (1.688) 36.693 

    

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 12.382 1.753 12.044 38.303 (26.100) 38.381 (1.688) 36.693 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/12/2013         (21.447) (21.447) (448) (21.895) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/12/2013       390   390 97 487 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            -   - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό           -   - 

Συναλλαγματικές διαφορές           -   - 

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

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2013 12.382 1.753 12.044 38.692 (47.547) 17.324 (2.040) 15.284 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
Εις Νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 7.662 63.083 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         (6.312) (6.312) 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.350 56.771 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/12/2012         (4.454) (4.454) 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         900 900 

∆ιανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2011           - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό           - 

Συναλλαγματικές διαφορές           - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 (2.204) 53.217 

  

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (2.204) 53.217 

              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 31/12/2013         (15.634) (15.634) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 31/12/2013           - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό           - 

Συναλλαγματικές διαφορές           - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (17.838) 37.583 
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2.4. Κατάσταση των Ταμειακών Ροών - Έμμεση μέθοδος 
 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 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες               
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (23.469) (9.889) (17.593) (4.440) 
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - - 
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις 5.027 5.011 3.872 3.885 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.914 1.273 13.429 2.332 
Προβλέψεις (353) 796 (261) 795 
Συναλλαγματικές διαφορές 85 - 85 - 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (74) (31) (950) (859) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.017 8.897 8.432 8.334 
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 205 760 (774) 110 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.417 2.398 11.552 4.983 
(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.287) (3.365) (12.561) (5.637) 
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (7.286) (7.799) (7.065) (7.449) 
Καταβεβλημένοι φόροι (186) (195) (97) (112) 
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.989)   (2.145)   (1.932)   1.941 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες               
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (100) - (150) (488) 
Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (442) (2.576) (2.442) (4.660) 
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων (175) - 96 - 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.012) (1.597) (973) (1.488) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 83 48 43 11 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 1 - - 
Μερίσματα εισπραχθέντα - - - - 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - - - - 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.645)   (4.124)   (3.426)   (6.624) 

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες               
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.564 9.624 6.038 7.624 
Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια από τρίτους - - - - 
Εξοφλήσεις δανείων (2.039) (3.897) (1.323) (3.533) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) (617) (601) (617) (601) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - - - 
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 3.907   5.126   4.098   3.490 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
(1.727) (1.144) (1.260) (1.192) 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.261   5.405   3.664   4.856 
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2)   0       - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.532   4.261   2.404   3.664 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Λογιστικές αρχές για αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμούνται καταρχήν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά είδος, στη μικρότερη τιμή μεταξύ του 
κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωματώνονται σε προϊόντα, κατ' 
αρχήν δεν υποτιμούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιμάται ότι θα έχει κόστος αποθεμάτων μικρότερο από την 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Αν υπάρξει λόγος υποτίμησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο κόστος αντικατάστασης. 

Για τα αποθέματα που έχουν αποτιμηθεί σε καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία διενεργείται πρόβλεψη υποτίμησης. Κάθε περίοδο 
αναφοράς εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης. 

Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση την κανονική δυναμικότητα. Αν η πραγματική παραγωγή 
αποκλίνει σημαντικά από την κανονική δυναμικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους μερισμούς ώστε η επιβάρυνση να γίνει 
με βάση την κανονική δυναμικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άμεσα στα αποτελέσματα περιόδου και όχι στο κόστος 
παραγωγής. Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση πραγματικά δεδομένα (μετρήσεις). 

Τα Υποπροϊόντα και Υπολείμματα, αποτιμούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και το ποσό αυτό αφαιρείται από το 
συνολικό κόστος των ετοίμων. 

Τα βιολογικά στοιχεία, μέχρι τη συγκομιδή, αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Αυτό θεωρείται σαν κόστος αποθεμάτων με 
βάση το ∆.Λ.Π. 2. 

3.2. Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 

Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή διερμηνεία και 
με κριτήρια να:   

 παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις,  

 αντανακλούν ουσία και όχι τύπο,  

 είναι απροκατάληπτες,  

 είναι συντηρητικές,  

 είναι πλήρεις 

Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία και βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν 
γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά 
την αναδρομικότητα. Όταν μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις 
μέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στην απογραφή της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή 
πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  

Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα, της χρήσης που γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις ανάλογα με την 
περίπτωση. Επίσης μπορεί να επιδράσουν στα ίδια κεφάλαια ή σε άλλους λογαριασμούς της κατάστασης οικονομικής θέσης 
της περιόδου που γίνεται η αλλαγή. 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά:  

 για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Ταμειακές 
Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις)  

 για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στην Κατάσταση οικονομική 
θέσης 

3.3. Λογιστικές αρχές για γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του αναφοράς, αξιολογούνται από τη διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις του 
∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται μόνο 
με τα "διορθωτικά" γεγονότα. 

Αν μετά την ημερομηνία αναφοράς και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή 
αυτής της αρχής. 

3.4. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήματος 

Για τις προσωρινές διαφορές, ανάμεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόμενη φορολογικά αξία, υπολογίζεται και 
λογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
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Στα αποτελέσματα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι που λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων 
που αφορούν στοιχεία που επιδρούν στα ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι οποίοι μεταφέρονται 
στα ίδια κεφάλαια μέσω αυτής της κατάστασης. 

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις λογίζονται μόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το 
συμψηφισμό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζημίες. Υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μόνον αν 
εκτιμάται ότι στο διάστημα που αυτές οι ζημιές είναι φορολογικά αναγνωρίσιμες, θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 

Ο τρέχον φόρος υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ενώ οι αναβαλλόμενοι φόροι με το συντελεστή 
που αναμένεται να υπάρχει, όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

3.5. Λογιστικές αρχές για ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το κόστος μίας Ενσώματης 
Ακινητοποίησης προκύπτει από:  

 το αρχικό κόστος και τυχόν  

 κόστη βελτίωσης  

 κόστη αντικατάστασης  

 κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει:  

 το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης  

 τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική  

 τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού  

 εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων:  

 Μηχανήματα 

 Μεταφορικά μέσα  

 Έπιπλα και σκεύη  

 Εξοπλισμός γραφείων και λοιπός εξοπλισμός 

 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων:  

 Εδαφικές εκτάσεις 

 Κτίρια 

Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης. Οι συντελεστές απόσβεσης που 
χρησιμοποιούνται είναι:  

 Κτίρια, από 2%, έως 5%,  

 Μηχανήματα, από 3%, έως 17% , 

 Μεταφορικά μέσα, από 11%, έως 17%,  

 Έπιπλα και σκεύη, από 14%, έως 33% 

 Εξοπλισμός γραφείων, από 14%, έως 33%. 

Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι:  

 Κτίρια, από 20 έως 50,  

 Μηχανήματα, από 6 έως 30, 

 Μεταφορικά μέσα, από 6 έως 9,  

 Έπιπλα και σκεύη, από 3 έως 7, 

 Εξοπλισμός γραφείων, από 3 έως 7. 

3.6. Λογιστικές αρχές για μισθώσεις 

3.6.1. Λογιστικές αρχές μισθωτή για χρηματοδοτικές μισθώσεις 
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Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται 
η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωμάτων με το Τεκμαρτό 
Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισμού Μισθωτή με πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο παθητικό, 
διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Κάθε περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε «χρεολύσιο» που μειώνει την υποχρέωση και «τόκο» που εμφανίζεται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που τα αφορούν και 
παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής. 

Η εταιρεία δεν είναι εκμισθωτής για χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

3.6.2. Λογιστικές αρχές για μισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα 
συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωμή τους. 

3.6.3. Λογιστικές αρχές για εκμισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχουν 
μισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

3.7. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι φόροι.  

Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  

 υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας  

 δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό  

 εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα  

 το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα 

Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται και με κόστη. Οι πωλήσεις υπηρεσιών, 
οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το εκτελεσμένο μέρος. Για τις υπηρεσίες που λογίζονται με βάση τη μέθοδο 
της τμηματικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του ∆.Λ.Π. 11. 

Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα δικαιώματα εφόσον είναι δουλευμένα σύμφωνα με τη 
σύμβαση, τα μερίσματα όταν δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

3.8. Λογιστικές αρχές για παροχές σε εργαζομένους 

Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άμεσα σαν έξοδα 
όταν γίνονται.  Για τα Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών, λογίζεται η υποχρέωση με χρέωση των εξόδων, στο χρήση 
που δημιουργείται. 

3.9. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα:  

 ότι θα εισπραχθούν και  

 ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των Αποτελεσμάτων, με συσχετικό εσόδου - κόστους. 

Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα, ανάλογα με τη μεταφορά των εξόδων. 

Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, μεταφέρονται αρχικά σαν «αναβαλλόμενο έσοδο» (μεταβατικός λογαριασμός 
παθητικού), και από εκεί τμηματικά στα έσοδα, ανάλογα με την απόσβεση του παγίου. 
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3.10. Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγμα 

Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε νόμισμα λειτουργίας, γίνεται με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία την 
ημερομηνία της συναλλαγής. Τα Χρηματικά Στοιχεία αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς. Τα μη 
Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα στο κόστος, αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής. 

Τα μη Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα σε εύλογες αξίες, αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
αποτίμησης τους σε Εύλογη Αξία. Οι Συναλλαγματικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση Χρηματικών Στοιχείων, 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα.  

Οι Συναλλαγματικές ∆ιαφορές αποτίμησης μη Χρηματικών Στοιχείων μεταφέρονται:  

 στα Αποτελέσματα αν προβλέπεται εκεί να μεταφέρονται και οι ζημίες τους  

 στην Καθαρή Θέση κατευθείαν ή μέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, αν έτσι προβλέπεται  

Η μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικής του εξωτερικού γίνεται:  

 Για τα περιουσιακά στοιχεία με βάση την Ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς 

 Για τα Αποτελέσματα περιόδου με την ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής ή τη μέση Ισοτιμία της περιόδου  

 κάθε συναλλαγματική διαφορά, μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 

3.11. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται, εκτός του τμήματος που 
κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος ∆ανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, 
κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισμός σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό 
Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισμού μείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο 
δανεισμός είναι γενικός, το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, με 
βάση ένα επιτόκιο δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

3.12. Λογιστικές αρχές για ενοποιημένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Ενοποιούνται με ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη μητρική εταιρία, με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ημερομηνία αναφοράς υπήρχε ο έλεγχος. 

Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, είναι καταστάσεις στις οποίες οι συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, 
αντιμετωπίζονται με βάση το συμμετοχικό δικαίωμα και όχι την αναλογία σε περιουσιακά στοιχεία και αποτελέσματα . 

Η ενοποίηση γίνεται με την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 

Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα μητρικής και θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται 
"γραμμή προς γραμμή" («line by line»). Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αμοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 
τυχόν έσοδα από μερίσματα θυγατρικών, κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές με αποθέματα, πάγια κλπ. Κατά την ενοποίηση, η 
λογιστική αξία της συμμετοχής της μητρικής, συμψηφίζεται με τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ∆.Π.Χ.Α. 3. Τα αποτελέσματα μίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ημερομηνία της 
απόκτησής της. Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές εμφανίζονται χωριστά στην κατάσταση Οικονομικής θέσης και στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, εμφανίζονται 
αποτιμημένες στο κόστος κτήσης. 

3.13. Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Κοινοπραξία είναι η ανάληψη μίας δραστηριότητας που προϋποθέτει τον από κοινού έλεγχο. Από κοινού έλεγχος υπάρχει, 
όταν για τις στρατηγικές αποφάσεις, απαιτείται ομοφωνία των μερών που τον ασκούν. Για κάθε Κοινοπραξία υπάρχει 
Συμβατικός ∆ιακανονισμός. Οι Κοινά Ελεγχόμενες Οικονομικές Οντότητες, ενοποιούνται με Αναλογική Ενοποίηση. Αναλογική 
Ενοποίηση σημαίνει ότι ενοποιείται αναλογία για όλους τους λογαριασμούς της κατάστασης οικονομικής θέσης και Συνολικών 
εσόδων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία. Η εμφάνιση των κονδυλίων των κοινοπραξιών που 
ενοποιούνται με αναλογική ενοποίηση, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι μαζί με τα άλλα κονδύλια, γιατί η 
ενοποίηση γίνεται γραμμή προς γραμμή. 

3.14. Λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο και για  τον άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο. 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιμα β) συμμετοχές γ) απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 
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Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους ε) σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους στ) σύμβαση 
για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι α) Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 
Στοιχείων β) δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με 
δυσμενείς όρους γ) σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους δ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται 
με ίδιες μετοχές. 

Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία των Ιδίων κεφαλαίων τρίτου. 

Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις, στα Ίδια κεφάλαια ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία της σχετικής σύμβασης. Έξοδα ή άλλα 
κόστη που γίνονται για στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, μεταφέρονται σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης 
Λοιπών Εσόδων, με την πραγματοποίησή τους. Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
που δεν είναι στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους. 

Όλα τα ποσά που αφορούν συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές, μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Λοιπών 
Εσόδων και δεν επιδρούν στα αποτελέσματα. 

Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς συμψηφισμούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η 
εξαίρεση ότι ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, συμψηφίζονται μόνον 
όταν:  

 υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού  

 προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο  

 προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης. 

3.15. Βάσεις Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Για τη μεταγενέστερη αποτίμηση, τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία χωρίζονται σε:  

 Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων 

 Επενδύσεις ∆ιακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη  

 ∆άνεια και Απαιτήσεις και  

 ∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο ή μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία 
Μέσω Αποτελεσμάτων", αν:  

 κατέχεται για εμπορική εκμετάλλευση ή  

 στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων" 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, που είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσμάτων», αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, ενώ αν δεν είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων», 
αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, πλέον τα άμεσα κόστη της συναλλαγής. 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, αποτιμώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς 
να ληφθούν υπόψη τυχόν κόστη διάθεσης, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Τα ∆άνεια 
και οι Απαιτήσεις, αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου. Οι Επενδύσεις 
∆ιακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου. 

Οι συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία, αποτιμούνται σε αυτήν, με τη χρησιμοποίηση τιμών 
χρηματιστηρίου κατά την ημερομηνία αναφοράς αν είναι εφικτό, ή τη χρησιμοποίηση άλλων τεχνικών αποτίμησης που 
βασίζονται σε εξωτερικές πληροφορίες. 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Συμμετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι και δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, 
αποτιμώνται στο κόστος. Οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, με την εξαίρεση όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσμάτων", αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου, εκτός από 
συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

Όλα τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων», 
υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης ενός Χρηματοοικονομικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή το 
Αποσβεσμένο Κόστος, μεταφέρεται στα Αποτελέσματα της περιόδου. 
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3.16. Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά μετοχή 

Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές Μετοχές προς τις Μέσες Σταθμισμένες 
Κοινές Μετοχές. 

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους που προκύπτουν από την Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων, για τους μετόχους του ομίλου, μόνο για τις Συνεχιζόμενες ∆ραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν όλες οι 
επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με τυχόν προνομιούχες μετοχές. 

Οι Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε κυκλοφορία (Κοινές Μετοχές), επί τις μέρες που 
αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 

3.17. Λογιστικές αρχές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν εμφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές 
ενδείξεις απομείωσης τους, όπως αυτές ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 36. 

Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής 
σε εξέλιξη, εξετάζονται για απομείωση μία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης. 

Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό 
της διαφοράς. 

Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας ∆ημιουργίας Ταμειακών Ροών, είναι το μεγαλύτερο ποσό 
ανάμεσα σε:  

 Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και  

 Αξία λόγω χρήσης 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για απομείωση, αποτιμάται η Μονάδα ∆ημιουργίας 
Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων ∆ημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση 
της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση οι σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις 

Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα, εκτός αν υπάρχει σχετικό 
αποθεματικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συμψηφίζεται με αυτό στο βαθμό που είναι 
δυνατό. 

Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη επίδραση στα αποτελέσματα ή τα ίδια 
κεφάλαια, σε σχέση με την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις απομειώσεις υπεραξίας που δεν 
αναστρέφονται 

3.18. Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  

 αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν  

 είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της  

 μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  

 Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών  

 Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης  

 Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το ∆ΛΠ 37. Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων 
του ∆ΛΠ 36 

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερα από το 
κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη 

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν . 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:  

 πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από την εταιρία ή  

 παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  

Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο γνωστοποιείται, αν είναι πιθανό να συμβεί 
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Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόμενη και 
λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σημειώσεις. 

3.19. Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν  

 πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και  

 μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα 

Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, μεταφέρονται στα αποτελέσματα περιόδου, 
όταν δημιουργούνται  

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει:  

 τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους  

 πρόθεση ολοκλήρωσης τους  

 ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους  

 πόροι ολοκλήρωσης τους  

 ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους και  

 εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιμοποίηση 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που αγοράζεται είναι:  

 η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων  

 τα άμεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, περιλαμβανομένου του κόστους δανεισμού 

Η μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα άυλα στοιχεία επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα περιόδου. 

3.20. Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Τα βιολογικά στοιχεία, από την αρχική τους καταχώριση μέχρι και τη σφαγή τους, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον 
το εκτιμώμενο, στον τόπο της πώλησης, κόστος τους. 

Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει κατά την αρχική καταχώριση στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων, καθώς και η 
μεταβολή στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης  για μεταγενέστερες αποτιμήσεις, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, τα βιολογικά στοιχεία ομαδοποιούνται, ανάλογα με σημαντικές ιδιότητές τους, 
ανάλογα και με τον τρόπο που αυτά προσφέρονται στην αγορά και η αποτίμηση τους γίνεται με βάση τις τιμές της αγοράς. 

3.21. Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Το ∆.Π.Χ.Α. 3 εφαρμόζεται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις, ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις εφαρμόζεται για τις θυγατρικές 
εταιρίες το ∆.Λ.Π. 27. Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον έλεγχο 
της αποκτώμενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. 

Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της μεθόδου αγοράς αφορά:  

 προσδιορισμό του αποκτώντα  

 προσδιορισμό του κόστους απόκτησης  

 μερισμό του κόστους απόκτησης στα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου. 

Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγμα που δίνεται από τον αποκτώντα. Αντάλλαγμα είναι και τίτλοι που δίνονται από τον 
αποκτώντα. Τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα. Οι εύλογες αξίες των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται με 
μετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγμένη εταιρία, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία στο χρηματιστήριο των 
μετοχών που δίνει.  Αν η αποκτώμενη είναι εισηγμένη, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία των μετοχών της στο 
χρηματιστήριο. Μπορεί, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να χρησιμοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίμησης για την εύλογη αξία των 
μετοχών. Ημερομηνία απόκτησης είναι η ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος. Μπορεί να συμπίπτει με την ημερομηνία 
ανταλλαγής. Αποτιμώνται τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης (άυλα και μη άυλα, υποχρεώσεις 
υπαρκτές και ενδεχόμενες), μόνον εφόσον μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από 
το συνολικό κόστος της απόκτησης μείον την αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία, εφόσον είναι χρεωστική, εμφανίζεται στο ενεργητικό της ενοποιημένης Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης. Η υπεραξία από μία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για απομείωση μία φορά το χρόνο ή και 
σε πιο σύντομο διάστημα, αν συνέβη κάτι σημαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, 
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γίνεται επανεκτίμηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική 
υπεραξία, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νομικά "αποκτώμενη" τελικά αποκτάει τον 
έλεγχο της αποκτώσας. Σε μία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκδίδονται με το όνομα της 
"νόμιμης μητρικής", αλλά στις σημειώσεις αναλύονται με βάση τη "νόμιμη θυγατρική". 

3.22. Λογιστικές αρχές για τους τομείς του Δ.Π.Χ.Α. 8 

Λειτουργικός τομέας, είναι ένα τμήμα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, παρακολουθείται διακεκριμένα από τους λήπτες 
αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια 
του ∆ΠΧΑ 8. Τομείς που έχουν τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να συγχωνευθούν σε έναν, αν τηρείται η 
θεμελιώδης αρχή και είναι παρόμοια σε:  

 προϊόντα ή υπηρεσίες,  

 παραγωγική διαδικασία,  

 κατηγορίες πελατών,  

 τρόπο διανομής  

 τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τομέα που παρουσιάζονται, είναι μόνο αυτά και όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες 
αποφάσεων. Έχουν κατανομές ή συμψηφισμούς ποσών, για να συμφωνούν με τις οικονομικές καταστάσεις, μόνο αν έτσι 
παρουσιάζονται στο λήπτη. Οι κατανομές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας βάσει των παραπομπών που έχουν γίνει στις προαναφερθείσες καταστάσεις. 
Περαιτέρω αναλύσεις παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο βάσει των απαιτήσεων των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

4.1. Ανάλυση λογαριασμών ενεργητικού κατάστασης οικονομικής θέσης 

4.1.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Γήπεδα - Οικόπεδα   22.725   22.725   19.763   19.763 
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων   51.705   53.538   36.541   37.160 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός   15.408   17.715   14.108   16.120 
Μεταφορικά Μέσα   369   399   322   341 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   721   839   648   745 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   8.622   8.657   8.622   8.174 
    99.550   103.874   80.004   82.305 

4.1.2. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Ασώματες ακινητοποιήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Έξοδα ανάπτυξης   2.652   5.587   886   3.445 
∆ικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας   772   742   772   741 
Λογισμικά προγράμματα   2.692   3.024   2.692   3.015 
    6.116   9.353   4.350   7.201 

4.1.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία    31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   2.706   3.810   2.705   2.361 
    2.706   3.810   2.705   2.361 

4.1.4. Υπεραξία 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Υπεραξία   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Υπεραξία απόκτησης ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.   2.226   2.226   -   - 
Υπεραξία απόκτησης Creta Farms USA, LLC   7.722   7.722   -   - 
    9.947   9.947   -   - 

4.1.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ   -   -   5.951   5.951 
Φάρμα Θεσσαλίας Α.Ε.   -   -   9.302   9.302 
Creta Farm (Cyprus) LTD   -   -   9   9 
Creta Farms España, S.L.   -   -   2.188   2.138 
Creta Foods SA   -   -   31   31 
Creta Farms Nordic AB   -   -   480   480 
Creta Farms USA, LLC   -   -   5.570   5.570 
Frantoio Gentileschi S.P.A.   -   -   -   96 
    -   -   23.530   23.576 

4.1.6. Λοιπές επενδύσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Λοιπές Επενδύσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού   47   44   47   44 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού   117   -   117   - 
    164   44   164   44 
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4.1.7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
∆οσμένες εγγυήσεις   180   183   166   166 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   576   563   -   - 
    756   745   166   166 

4.1.8. Αποθέματα 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Αποθέματα   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Εμπορεύματα   303   344   96   195 
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή   3.559   4.915   3.297   4.689 
Υποπροϊόντα και Υπολείμματα   166   71   163   71 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   2.674   3.315   2.613   3.090 
Αναλώσιμα υλικά   41   49   41   37 
Ανταλλακτικά   555   570   555   570 
Είδη συσκευασίας   129   747   127   746 
    7.427   10.010   6.891   9.399 

4.1.9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Εμπορικές απαιτήσεις   11.098   26.417   14.623   29.149 
Επιταγές εισπρακτέες   1.051   6.040   1.046   5.268 
Γραμμάτια Εισπρακτέα   3   92   3   79 
    12.152   32.549   15.672   34.496 
Η μείωση των εμπορικών απαιτήσεων οφείλεται στο συμψηφισμό που προέβη η εταιρείας στα πλαίσια εφαρμογής από 1/1/2013 του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπου επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. 

4.1.10. Λοιπές απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Λοιπές απαιτήσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί   2.328   1.943   4.853   3.578 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   9.350   8.721   26.005   23.441 
Λοιποί χρεώστες   420   1.873   304   1.588 
Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   561   861   140   378 
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων   5   0   5   0 
Απαιτήσεις από προσωπικό   305   217   208   200 
    12.969   13.616   31.515   29.185 

4.1.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Χρηματικά ∆ιαθέσιμα   62   67   56   61 
Καταθέσεις όψεως   2.462   4.182   2.341   3.592 
Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα   8   12   8   11 
    2.532   4.261   2.404   3.664 

4.2. Ανάλυση λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων κατάστασης οικονομικής θέσης 

4.2.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Μετοχικό κεφάλαιο   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (29.480.000 x 0,42 €)   12.382   12.382   12.382   12.382 
    12.382   12.382   12.382   12.382 

4.2.2. Υπέρ το άρτιο 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Υπέρ το Άρτιο   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   1.753   1.753   1.753   1.753 
    1.753   1.753   1.753   1.753 
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4.2.3. Αποθεματικά 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Αποθεματικά   31/12/201
3   31/12/201

2   31/12/201
3   31/12/201

2 
Τακτικό Αποθεματικό   1.502   1.502   1.502   1.502 
Φορολογηθέντα αποθεματικά   2.028   2.028   2.028   2.028 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων   14.456   14.456   14.432   14.432 
Συναλλαγματικές διαφορές   159   (230)   -   - 
Αποθεματικό πρώτης εφαρμογής των ∆.Π.Χ.Α.   19.963   19.963   17.123   17.123 
Αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων 
ακινητοποιήσεων   12.044   12.044   5.945   5.945 

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα   222   222   222   222 
Αποθεματικά εσόδων φορολογηθέντων κατ'ειδικό τρόπο   35   35   35   35 
Λοιπά αποθεματικά   326   326   -   - 
    50.736   50.347   41.287   41.287 

4.3. Ανάλυση λογαριασμών υποχρεώσεων κατάστασης οικονομικής θέσης 

4.3.1. Προβλέψεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Προβλέψεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   538   890   529   790 
Λοιπές προβλέψεις   200   200   199   199 
    738   1.090   727   989 

4.3.2. Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Ομολογιακά δάνεια   41.490   43.297   41.490   43.297 
Μακροπρόθεσμα δάνεια   2.008   4.415   2.008   4.415 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   2.986   3.615   2.986   3.615 
    46.484   51.327   46.484   51.327 

4.3.3. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Εμπορικές υποχρεώσεις   11.077   26.444   11.823   24.957 
Επιταγές πληρωτέες   7.942   7.456   7.721   6.550 
Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   300   452   288   420 
    19.318   34.353   19.833   31.927 

4.3.4. Λοιπές υποχρεώσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Λοιπές υποχρεώσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Λοιποί πιστωτές και μεταβατικοί λογαριασμοί   2.353   3.299   2.289   2.639 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   509   586   195   313 
Υποχρεώσεις για φόρους και εισφορές   5.669   5.402   5.655   5.365 
    8.531   9.287   8.139   8.317 

4.3.5. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών   47.736   43.318   41.105   37.106 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών δανείων   4.998   500   4.998   500 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων   2.110   775   2.047   484 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα υποχρέωσης leasing   624   612   624   612 
    55.468   45.205   48.774   38.702 
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4.4. Ανάλυση λογαριασμών συνολικών εσόδων 

4.4.1. Πωλήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012 
Πωλήσεις εμπορευμάτων   4.174   5.358   1.405   2.050 
Πωλήσεις προϊόντων   89.196   87.191   90.206   84.944 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων   2.753   1.654   2.998   1.165 
Παροχή υπηρεσιών   405   905   405   938 
    96.528   95.107   95.014   89.097 

4.4.2. Λειτουργικά έξοδα 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λειτουργικά έξοδα   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   14.371   17.266   13.804   15.634 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων   2.890   3.583   2.164   2.468 
Παροχές τρίτων   4.629   4.709   4.425   4.194 
Φόροι - τέλη   449   460   418   419 
∆ιάφορα έξοδα   22.493   20.253   21.850   18.532 
Χρηματοοικονομικά έξοδα   9.015   8.907   8.432   8.334 
Αποσβέσεις   5.027   5.011   3.871   3.885 
Προβλέψεις   665   795   665   795 
    59.539   60.982   55.628   54.261 

 

4.4.3. Λοιπά έσοδα/έξοδα 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα   
1/1 - 

31/12/201
3 

  
1/1 - 

31/12/201
2 

  
1/1 - 

31/12/201
3 

  
1/1 - 

31/12/201
2 

Έσοδα από υπηρεσίες τρίτων   7   46   47   102 
Λοιπές πωλήσεις   72   136   72   37 
Επιχορηγήσεις  / Επιδοτήσεις   15   88   8   84 
Έσοδα ενοικίων   22   -   22   - 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις   (351)   (292)   (350)   (290) 
Συναλλαγματικές διαφορές συναλλαγών   (85)   27   (85)   27 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα / έξοδα   373   (301)   379   (14) 
Ζημίες ανεπίδεκτων εισπράξεων   (0)   (2)   (0)   (2) 
Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων   (772)   (801)   (760)   (633) 
Κέρδη / ζημίες από εκποίηση ενσώματων 
ακινητοποιήσεων   11   358   7   228 

    (707)   (742)   (660)   (462) 

4.4.4. Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012 
Πιστωτικοί τόκοι   55   41   933   859 
Τόκοι και έξοδα δανείων   (7.678)   (7.750)   (7.148)   (7.246) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα και προμήθειες   (1.336)   (1.157)   (1.283)   (1.088) 
    (8.959)   (8.865)   (7.499)   (7.475) 

4.4.5. Φόροι 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Φόροι   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012   1/1 - 
31/12/2013   1/1 - 

31/12/2012 
Φόρος εισοδήματος / αναβαλλόμενη φορολογία   (1.759)   (113)   (2.056)   (98) 
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας   186   195   97   112 
    (1.573)   83   (1.959)   14 
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5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

5.1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

5.1.1. Λογιστικές αρχές που απαιτούν κρίση και εκτίμηση από τη Διοίκηση 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 
απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα 
οικονομικά στοιχεία την ημερομηνία αναφοράς των 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. 

Η εταιρεία κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των μεγεθών που απαιτούν εκτίμηση, κατά το χρόνο κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων, λειτουργεί με την αρχή της σύνεσης και με βάση τα πραγματικά δεδομένα που παρέχονταν από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τις εκτιμήσεις, όπου απαιτούνταν, των ειδικών που κυρίως ήταν οι νομικοί σύμβουλοι. 

Πολλές από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των προβλέψεων βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές ή λογιστικές 
πρακτικές, όπως π.χ ο χρόνος λήξης των αποθεμάτων, η κατοχή ή όχι ισχυρών αξιόγραφων, η πιθανότητα συνέχισης της 
λειτουργίας και της συνεργασίας με πελάτες που καθυστερούν την εξόφληση υπολοίπων ανοικτών λογαριασμών κ.λ.π.  

Βασική παράμετρος για τις εκτιμήσεις, είναι η εξέταση της ανάγκης τυχόν αναθεώρησης τους αν υπάρχουν μεταβολές 
σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση ή ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών ή ευρύτερης εμπειρίας. 
Ειδικότερα αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων η διοίκηση έλαβε υπόψη της αντικειμενικές 
αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις της έχουν υποστεί απομείωση αξίας.  

Σε αυτές περιλαμβάνονται παρατηρήσιμες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της μετά από συντονισμένες ενέργειες 
ειδικών επιτροπών που συστήθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, σχετικά με τα 
ακόλουθα ζημιογόνα γεγονότα:  

 σημαντική οικονομική δυσχέρεια πελατών και εκδοτών επιταγών εισπρακτέων 

 αύξηση του ενδεχομένου ότι οφειλέτες θα πτωχεύσουν ή θα προβούν σε άλλη οικονομική αναδιοργάνωση 

 παρατεταμένη ύφεση της αγοράς γενικότερα και ειδικότερα. 

Το γενικότερο οικονομικό κλίμα έχει επιπτώσεις συνολικά στην αγορά και στην ικανότητα πολλών πελατών να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, ανεξάρτητα αν η εταιρία κατέχει ισχυρά αξιόγραφα. Κατά συνέπεια η στασιμότητα και οι πτωτικές 
τάσεις φαίνεται να συνεχίζονται και κατά το β’ τρίμηνο του 2013 και φαίνεται να επιτείνονται από την αρνητική δημοσιότητα 
για το διατροφικό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, παρότι ο Όμιλος δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτό. 

Ένας βασικός παράγοντας για τη θωράκιση του Ομίλου απέναντι στις συνέπειες της κρίσης είναι η εμπέδωση κλίματος 
απόλυτης εμπιστοσύνης απέναντι στους πιστωτές της και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις της 
διοίκησης κατά τον έλεγχο απομείωσης περιουσιακών στοιχείων κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και αυτή την 
παράμετρο.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ∆ιοίκηση αποφάσισε, στις εκτιμήσεις για απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού για τη χρήση 
2013, να εφαρμόσει εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια μετά από εκτενή εσωτερική του ζητήματος και αφού έλαβε υπόψη τις 
εισηγήσεις των συμβούλων της. Η διενέργεια των απομειώσεων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η διοίκηση θα 
ελαττώσει τις έντονες προσπάθειες της για την ταχύτερη δυνατή ρευστοποίηση των απαιτήσεων της  και ειδικά εκείνων που 
καλύπτονται με αξιόγραφα ή την προσπάθεια ρευστοποίησης αποθεμάτων που κρίνονται ότι είναι βραχείας λήξης αλλά έχουν 
δυνατότητα ρευστοποίησης. Στο βαθμό που θα ρευστοποιούνται ενεργητικά στοιχεία για τα οποία έχουν διενεργηθεί 
απομειώσεις, θα αυξάνονται τα διαθέσιμα με αύξηση των εσόδων και αντίστοιχη προσαρμογή των απομειώσεων.  

Κρίσεις 

Ανακτησιμότητα απαιτήσεων 

Απαιτείται κρίση της διοίκησης σχετικά με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων, εμπορικών και μη, και αξιολόγησή τους ως 
επισφαλή ή όχι. Η ∆ιοίκηση λαμβάνει υπόψη όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή της 
προκειμένου να προσδιορίσει την πιθανή μη ανάκτηση συγκεκριμένων ποσών.  

Το βασικό κριτήριο υπολογισμού τυχόν ζημιών απομείωσης είναι ότι για  κάθε απαίτηση η οποία δεν ρευστοποιήθηκε στον 
προβλεπόμενο χρόνο, είτε με βάση τις συμβάσεις και εμπορικές συμφωνίες ή με βάση τη λήξη εισπρακτέων αξιόγραφων 
δημιουργείται ισόποση ζημία απομείωσης. 

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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Η διοίκηση παρακολουθεί την πρόοδο της εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης μέσω πληροφοριακού συστήματος. Απαιτείται 
κρίση από τη διοίκηση για να διαχωριστεί η φάση έρευνας και η φάση ανάπτυξης. Τα έξοδα ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία όταν πληρούνται τα κριτήρια που θέτουν οι διατάξεις των σχετικών προτύπων.  

Η διοίκηση της εταιρίας  για τις άυλες παγιοποιήσεις που αφορούν ανάπτυξη προϊόντων επανεξετάζει στην αρχή κάθε χρήσης 
την ωφέλιμη ζωή τους και τις δυνατότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών που δαπανήθηκαν. Σαν αποτέλεσμα της 
επανεξέτασης αυτών των μεγεθών καθώς και αποφάσεων για την παύση ορισμένων σχεδίων λόγων των προβλημάτων 
ρευστότητας αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα οι ωφέλιμες ζωές τέτοιων στοιχείων ή προκύπτει αντίστοιχα ζημία απομείωσης. 

Εκτιμήσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας να σχηματιστούν υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας 
και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα 
της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες.  

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που 
καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης 
μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη 
πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλασιαστών (multiples), προκειμένου να διασταυρωθούν τα 
αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των  προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της 
μεθοδολογίας, βασιζόμαστε σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά 
αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).  

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένες 
ωφέλιμες ζωές που υπόκεινται σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Αποθέματα 

Η αυστηροποίηση της προσέγγισης σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης αποθεμάτων έλαβε υπόψη καθυστερήσεις στη χρήση 
υλικών συσκευασίας και προώθηση προϊόντων και οι οποίες δημιουργούν κινδύνους να μην διατεθούν έγκαιρα παρ’ ότι η 
διοίκηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία ρευστοποίηση τους. 

Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους 
εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 
καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που 
ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 
οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Ενδεχόμενα γεγονότα 

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση 
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου. Παρόλα αυτά, ο 
καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια 
πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους 
και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.  

5.1.2. Κίνδυνοι 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο οικονομική ζημία 
λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που ενδεχομένως να επηρεάσουν 
αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος μεριμνά, με βάση την 
ακολουθούμενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ εφαρμόζει 
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με συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες 
πιστώσεις, να μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Παράλληλα, μέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή με χρήση factoring. 

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 
χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήματα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει. Οι 
απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηματίζεται η σχετική πρόβλεψη 
απομείωσης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όμιλος να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις του. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινώς. Οι ανάγκες 
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια 
κυλιόμενη περίοδο 30 και 90 ημερών.  

Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου 
να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου νομίσματος. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 
περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αντισταθμίζεται με τη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού με 
διασπορά στην τραπεζική αγορά. Παράλληλα, γίνεται διαρκής παρακολούθηση επιτοκίων αγοράς και χάραξη στρατηγικής 
βάσει των τάσεων που επικρατούν. 

Ειδικοί κίνδυνοι -Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

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. 

Κατά τη χρήση 2012 δεν υπήρξαν γεγονότα που να αφορούν στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και να έχουν επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

5.1.3. Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών 

Στα Ίδια Κεφάλαια, εμφανίζονται κονδύλια που αφορούν αποθεματικά. Στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης η εμφάνισή τους 
είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης συνθέτονται από αποθεματικά που το 
καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισμούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεματικών με 
πληροφορίες για τη φύση του καθενός. 

Ανάλυση περιεχομένου αποθεματικών 

Αρ. Τίτλος Αποθεματικού αναλυτικά 
Λογαριασμός που εμφανίζεται 
στην Κατάσταση Οικονομικής 

θέσης 
Όμιλος Εταιρία Φύση αποθεματικού, σκοπός και περιορισμοί 

1 Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά 1.502 1.502  Μη διανεμόμενο, σχηματισθέν βάσει του Κ.Ν. 2190/20, 
προοριζόμενο για κάλυψη ζημιών εις νέον 

2 Αποθεματικό επενεκτίμηση ενσώματων 
ακινητοποιήσεων Αποθεματικά εύλογης αξίας 12.044 5.945 Μη διανεμόμενο. Σχηματισθέν βάσει των διατάξεων του 

∆ΛΠ 16 

3 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
διατάξεων νόμων Λοιπά αποθεματικά 14.456 14.432 ∆ιανεμητέα υπό περιορισμούς, βάσει αναπτυξιακών νόμων 

με πλήρη φόρο σε περίπτωση διανομής. 

4 Αποθεματικό πρώτης εφαρμογής των ∆ΠΧΑ Λοιπά αποθεματικά 19.963 17.123  Σχηματισθέν βάσει του ∆ΠΧΑ 1 κατά την πρώτη εφαρμογή 
των ∆ΠΧΑ. Μη διανεμόμενο. 

5 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της 
φορολογίας έσοδα Λοιπά αποθεματικά 222 222  ∆ιανομή με πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισμό 

6 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα 
κατ' ειδικό τρόπο Λοιπά αποθεματικά 35 35  ∆ιανομή με πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισμό 

7 Λοιπά αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά 2.513 2.028  ∆ιανομή με πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισμό 

      50.736 41.287   
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5.1.4. Ανάλυση κεφαλαίου 

Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά κατηγορία τίτλων, παρατίθεται παρακάτω. 

Ανάλυση κεφαλαίου 
    Λήξη περιόδου Έναρξη περιόδου 

Αρ. Είδος τίτλων κεφαλαίου (μετοχών) Αριθμός 
τίτλων 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Αριθμός 
τίτλων 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

1 Κοινές ονομαστικές μετοχές 29.480.000 0,42 12.381.600 29.480.000 0,42 12.381.600 

    29.480.000   12.381.600 29.480.000   12.381.600 

Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 
Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της 
Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 

5.1.5. Ανάλυση εξόδων κατ’ είδος 

Στη κατάσταση συνολικών εσόδων τα έξοδα εμφανίζονται κατά λειτουργία. Στη συνέχεια παρατίθενται τα έξοδα κατ’ είδος. 

Εταιρεία       

Έξοδα κατά είδος Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.417 1.790 5.597 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 73 322 1.768 
Παροχές τρίτων 2.011 762 1.652 
Φόροι και τέλη 262 46 110 
∆ιάφορα έξοδα 2.083 572 19.195 
Αποσβέσεις - 948 445 
Προβλέψεις 2.478 39 626 
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων 46.259 6 123 
Ιδιοπαραγωγή (2.566) - - 

  57.017 4.485 29.517 

 

Όμιλος       

Έξοδα κατά είδος Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.699 1.987 5.685 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 226 564 2.100 
Παροχές τρίτων 2.128 838 1.664 
Φόροι και τέλη 281 56 112 
∆ιάφορα έξοδα 2.211 582 19.699 
Αποσβέσεις 3.000 1.388 638 
Προβλέψεις - 39 626 
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων 47.396 6 123 
Ιδιοπαραγωγή (2.633) - - 

  59.309 5.460 30.648 

5.1.6. Αποφάσεις διανομής μερισμάτων 

Στην παρούσα περίοδο η τακτική γενική συνέλευση της 28/6/2013 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος. Για τη χρήση 2013 
δεν θα αποφασιστεί η διανομή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος. 

5.1.7. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων 

Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να συνεχίσει τη 
δραστηριότητα του (going - concern) και να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα 
και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο 
με το συνολικό κεφάλαιο. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το 
συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν τον καθαρό 
δανεισμό. 
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Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλαίων 
  Όμιλος Εταιρεία 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.282 36.691 37.583 53.217 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.532 4.261 2.404 3.664 
Δείκτης κεφάλαιο 12.750 32.430 35.179 49.553 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.282 36.691 37.583 53.217 
Πλέον: ∆άνεια 101.952 96.532 95.257 90.028 
Σύνολο κεφαλαίων 117.235 133.223 132.840 143.245 

Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλαίων 10,9% 24,3% 26,5% 34,6% 

 

Συντελεστής μόχλευσης 
  Όμιλος Εταιρεία 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
Συνολικός δανεισμός 101.952 96.532 95.257 90.028 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.532 4.261 2.404 3.664 
Καθαρός δανεισμός 99.420 92.271 92.853 86.364 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.282 36.691 37.583 53.217 
Σύνολο κεφαλαίου 114.703 128.962 130.436 139.581 

Συντελεστής μόχλευσης 86,7% 71,5% 71,2% 61,9% 

Στόχος του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να επιτύχει μόχλευση σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση 
και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.  

Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των 
πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά 
στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό 

5.2. Αποθέματα  

5.2.1. Διακρίσεις υπολοίπων τέλους περιόδου 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα τέλους περιόδου κατά κατηγορία αποθεμάτων. Στις αναλύσεις που 
ακολουθούν και αφορούν στα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται και τα βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία. Ειδική αναφορά στα βιολογικά στοιχεία γίνεται σε επόμενη παράγραφο που περιλαμβάνονται οι γνωστοποιήσεις του 
∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». 

Διακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης  
    Όμιλος Εταιρεία 
Αρ. Κατηγορία Αποθεμάτων 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 
1 Εμπορεύματα 303 344 96 195 
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 3.559 4.915 3.297 4.689 
3 Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 166 71 163 71 
4 Παραγωγή σε εξέλιξη 2.706 3.810 2.705 2.361 

5 Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 2.674 3.315 2.613 3.090 

6 Αναλώσιμα 41 49 41 37 
7 Ανταλλακτικά 555 570 555 570 
8 Είδη συσκευασίας 129 747 127 746 

    10.133 13.820 9.596 11.760 
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5.2.2. Κόστος πωληθέντων 

ΟΜΙΛΟΣ - Συμφωνία κόστους πωληθέντων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεμάτων 

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων Έξοδα παραγωγής, 
ιδιοπαραγωγής κ.λ.π. 

Κόστος 
Πωληθέντων 1/1/2013 31/12/2013 ∆ιαφορά 

Αποθεμάτων 

Αγορές 
μείον 

Εκπτώσεις 

Αγορές και 
διαφορά 

αποθεμάτων 

Έξοδα 
παραγωγής Ιδιοπαραγωγή 

  Αποθέματα               

1 Εμπορεύματα 335 340 (5) 3.822 3.817     3.817 
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 5.069 3.892 1.177   1.177     1.177 
3 Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 71 166 (95)   (95)     (95) 
4 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.810 2.706 1.105   1.105     1.105 

5 Πρώτες και βοηθητικές ύλες, 
υλικά συσκευασίας 3.160 3.137 23 41.010 41.033     41.033 

6 Αναλώσιμα 49 42 7 134 141     141 
7 Ανταλλακτικά 570 555 15 189 204     204 
8 Είδη συσκευασίας 747 757 (10) 25 15     15 
  Έξοδα                 

1 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού   14.371       6.699   6.699 

2 Αμοιβές και έξοδα τρίτων   2.890       226   226 
3 Παροχές τρίτων   4.629       2.128   2.128 
4 Φόροι και Τέλη   449       281   281 
5 ∆ιάφορα Έξοδα   22.493       2.211   2.211 
6 Τόκοι και συναφή έξοδα   9.015       -   - 
7 Αποσβέσεις παγίων   5.027       3.000   3.000 
8 Προβλέψεις εκμετάλλευσης   665       -   - 
  Ιδιοπαραγωγή                 

1 Ιδιοπαραγωγή   (2.633)         (2.633) (2.633) 

                  59.309 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Συμφωνία κόστους πωληθέντων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεμάτων 

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων Έξοδα παραγωγής, 
ιδιοπαραγωγής κ.λ.π. 

Κόστος 
Πωληθέντων 1/1/2013 31/12/2013 ∆ιαφορά 

Αποθεμάτων 

Αγορές 
μείον 

Εκπτώσεις 

Αγορές και 
διαφορά 

αποθεμάτων 

Έξοδα 
παραγωγής Ιδιοπαραγωγή 

  Αποθέματα               

1 Εμπορεύματα 195 133 63 1.217 1.280     1.280 
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 4.844 3.627 1.217   1.217     1.217 

3 Υποπροϊόντα και 
Υπολλείμματα 71 163 (93)   (93)     (93) 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 2.361 2.705 (344)   (344)     (344) 

5 Πρώτες και βοηθητικές ύλες, 
υλικά συσκευασίας 2.936 3.076 (141) 43.993 43.853     43.853 

6 Αναλώσιμα 37 41 (4) 130 126     126 
7 Ανταλλακτικά 570 555 15 189 204     204 
8 Είδη συσκευασίας 746 755 (10) 25 15     15 
  Έξοδα                 

1 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού   13.804       6.417   6.417 

2 Αμοιβές και έξοδα τρίτων   2.164       73   73 
3 Παροχές τρίτων   4.425       2.011   2.011 
4 Φόροι και Τέλη   418       262   262 
5 ∆ιάφορα Έξοδα   21.850       2.083   2.083 
6 Τόκοι και συναφή έξοδα   8.432       -   - 
7 Αποσβέσεις παγίων   3.871       2.478   2.478 
8 Προβλέψεις εκμετάλλευσης   665       -   - 
  Ιδιοπαραγωγή                 

1 Ιδιοπαραγωγή    (2.566)         (2.566) (2.566) 

                  57.017 
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5.3. Κατάσταση ταμειακών ροών  

5.3.1. Ταμειακά Ισοδύναμα 

Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων καθώς και ο λόγος που εμφανίζονται ως ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ταμειακά Ισοδύναμα 

Αρ. ∆ιαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα κατ΄είδος 
Όμιλος Εταιρία Αιτιολόγηση λογισμού ως ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

1 Χρηματικά διαθέσιμα 62 67 56 61 Φύση στοιχείου 

2 Καταθέσεις όψεως σε € 2.462 4.182 2.341 3.592 Άμεσα ρευστοποιήσιμες καταθέσεις 

3 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα 8 12 8 11 Άμεσα ρευστοποιήσιμες καταθέσεις 

Σύνολα ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων 2.532 4.261 2.404 3.664   

5.3.2. Ροές Κοινοπραξιών 

Στις ενοποιημένες καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι κοινοπραξίες με αναλογική ενοποίηση. Οι ροές που αφορούν αυτές τις 
κοινοπραξίες, εμφανίζονται στη συνέχεια.  

Ροές Κοινοπραξιών 
Αρ. Είδος Ροών 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 
1 Επιχειρηματικές ∆ραστηριότητες (99) (938) 
2 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (4) (24) 
3 Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες 50 1.243 

  Σύνολο ροών από Κοινοπραξίες (53) 281 

5.4. Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και  λάθη  

5.4.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερμηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερμηνείες 
αναφέρονται ακολούθως: 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών Συνολικών 
Εσόδων 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει τον 
ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης 
αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες 
απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, 
δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται 
στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

Αναθεώρηση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Η 
αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και 
συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι 
επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που 
προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο 
πρότυπο ο Όμιλος/η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 
19 και σύμφωνα με το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η αναθεώρηση θα 
έχει επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις από τη διαφορά αναγνώρισης των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών).  

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
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Τον ∆εκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων που 
δημοσιεύονται βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για 
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη αναδρομικής 
εφαρμογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά τη μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα πρότυπα στα οποία πραγματοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ∆ΠΧΑ 
1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 34. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική 
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας. 

5.4.2. 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 ∆ιερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, 
έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα: 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». 
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη 
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο 
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. 
Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, 
και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. 
Σύμφωνα με τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. 
Τον Νοέμβριο του 2013 το ΙASB προέβη σε τροποποιήσεις του προτύπου. Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί 
σημαντικά τη λογιστική αντιστάθμιση και θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση της λογιστικής με 
τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ εισάγονται βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη λογιστική αντιστάθμισης και 
τη διαχείριση του κινδύνου. Με την τροποποίηση είναι άμεσα διαθέσιμες οι βελτιώσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που 
αφορούν τη μεταβολή της εύλογης αξίας ενός ιδίου χρέους της επιχείρησης, όπως περιλαμβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το 
IASB αποφάσισε να αναβάλλει την εφαρμογή του προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015), 
καθώς οι διεργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας στις επιχειρήσεις. 
Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν την άμεση εφαρμογή του.  Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την 
ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 
Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό 
∆ιακανονισμό (Joint Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από 
Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων 
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για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. 
Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ∆ΛΠ 27 με τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ∆ΛΠ 28 με τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα 
νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέμβριο του 2012. 

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε 
άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές 
διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, 
∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την 
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι 
τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή 
του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 
Ιανουαρίου 2013, αλλά ουσιαστικά θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01 
Ιανουαρίου 2014. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013. 

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27. Οι 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές 
Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από 
την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν 
την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν 
εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, 
κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά με 
την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν 
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να 
επιτρέπεται. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2013. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2014) 

Τον ∆εκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις 
περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 
Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον ∆εκέμβριο του 2012. 

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας 
Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό 
βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει ήδη 
εφαρμόσει το ∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέμβριο του 2013. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και 
αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης 
περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ∆ΛΠ 39. 
Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός 
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως 
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αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα». Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με 
προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέμβριο του 
2013. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρία θα πρέπει να 
αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει 
ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται 
στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η παρούσα 
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 ∆εκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 - 2012 περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ∆ΠΧΑ 
2, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 8, ∆ΠΧΑ 13, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 24 και ∆ΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα 
∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 13 και ∆ΛΠ 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. 

∆ΠΧΑ 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. ∆εν επιτρέπεται η εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου για τις εταιρίες που εφαρμόζουν 
ήδη τα ∆ΠΧΑ. 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. 

5.4.3. Εκούσιες αλλαγές λογιστικής πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

Κατά την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19, το συνολικό μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας που 
περιλαμβάνεται στις καταστάσεις οικονομικής θέσης από την 1/1/2012 (που αποτελεί την ημερομηνία μετάβασης στο νέο 
∆ΛΠ19 ως ημ/νία έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου) και μετά, μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και 
παύει να αποσβένεται στις καταστάσεις αποτελεσμάτων των επόμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα, οι αναπροσαρμογές 
κονδυλίων συγκρίσιμων περιόδων που προκύπτουν με την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 έχουν ως εξής: 

Εκούσιες αλλαγές πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις  Όμιλος Εταιρεία 

Τίτλοι λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων Συγκρίσιμη 
περίοδος 

Πριν τη
συγκρίσιμη 
περίοδο 

Συγκρίσιμη 
περίοδος 

Πριν τη 
συγκρίσιμη 
περίοδο 

Υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ∆ΛΠ 19 495 455 355 355 

Επίδραση του τροποποιημένου ∆ΛΠ 19 395 395 395 395 

Υποχρεώσεις μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 890 850 749 749 

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19  37.008 45.860 53.533 57.087 
Επίδραση του τροποποιημένου ∆ΛΠ 19 (395) (395) (395) (395) 

Μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 79 79 79 79 

Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 36.693 45.545 53.217 56.771 
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5.4.4. Αλλαγές εκτιμήσεων 

Στη χρήση έγιναν ορισμένες αλλαγές εκτιμήσεων, που επέδρασαν στα αποτελέσματα. Η φύση των αλλαγών αναλύθηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο σχετικά με τις λογιστικές αρχές που απαιτούν κρίση και εκτίμηση. Η μεταβολή αφορά κυρίως σε 
αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και παραδοχών για την ανακτησιμότητα στοιχείων ενεργητικού.  

Σχετικά με τις επιδράσεις που επήλθαν στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου γίνεται αναφορά σε επόμενη 
παράγραφο, όπου γνωστοποιούνται οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων. 

5.5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

5.5.1. Σημαντικά μη διορθωτικά γεγονότα 

Πυρκαγιά στις αποθήκες Ρεθύμνου 

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.  Η εταιρεία εφαρμόζοντας 
απόλυτα το σύστημα εκτάκτων αναγκών και τηρώντας τις διαδικασίες ασφαλείας, άμεσα προχώρησε σε εκκένωση των 
εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει κανένα μέλος του προσωπικού της εταιρίας. 

Τα αποθέματα που καταστράφηκαν ήταν πλήρως ασφαλισμένα με τις διαδικασίες είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίωσης 
να βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πυρκαγιά δεν επηρεάστηκε το εργοστάσιο παραγωγής και οι χοιροτροφικές μονάδες. 

Η τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα της Εταιρίας συνεχίζεται ανεπηρέαστη για όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας χρήση 
των αποθεμάτων της εταιρίας στις υπόλοιπες αποθήκες της ανά την Ελλάδα. 

Επιπροσθέτως ο ανεφοδιασμός της εταιρείας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ξεκίνησε άμεσα, εξασφαλίζοντας την 
απρόσκοπτη και ομαλή παραγωγική διαδικασία. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για απώλεια κερδών. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής έκθεσης 
το ύψος της συνολικής ζημίας δεν δύναται να προσδιοριστεί. 

5.5.2. Σημαντικά διορθωτικά γεγονότα 

∆εν υπήρξαν στην περίοδο μετά την ημερομηνία αναφοράς διορθωτικά γεγονότα. 

5.6. Φόρος εισοδήματος  

5.6.1. Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήματος περιόδου 

Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήματος χρήσης 

Αρ.   Πρόσημο 
1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 

Σημειώσεις 
Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

1 Φόρος Εισοδήματος σε 
συνολικά έσοδα   1.573 1.959 (83) (14)   

2 Φόρος σε λοιπά συνολικά 
έσοδα   - - - -   

3 Σύνολο φόρου χρήσης   1.573 1.959 (83) (14)   

  Που αναλύεται:           Σημειώσεις 

                

1 Τρέχων φόρος χρήσης +/- - - - - Ο Φόρος εισοδήματος της χρήσης βάσει των φορολογητέων 
κερδών της μητρικής και των εταιρειών του Ομίλου 

2 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου +/- - - - - Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις με το πέρας του 
φορολογικού ελέγχου 

3 Χρήση πρόβλεψης 
φορολογικών ελέγχων +/- - - - - Χρήση σχηματισμένης πρόβλεψης προηγούμενων ετών 

4 
Αναβαλλόμενοι φόροι της 
χρήσης από προσωρινές 
διαφορές χρήσης 

+/- 1.759 2.056 113 98 Προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης 
περιόδου 

5 Έκτακτη εισφορά +/- - - - - Βάσει του Ν. 3845/2010. 

6 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης 
περιουσίας +/- (186) (97) (195) (112) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νομικών προσώπων 

7 Λοιπά αυξητικά στοιχεία του 
φόρου +/- - - - - 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και μεταβολή συντελεστών 
φορολογίας αναπροσαρμογών που μεταφέρθηκαν στα ίδια 
κεφάλαια 

      1.573 1.959 (83) (14)   

5.6.2. Φόροι στα ίδια κεφάλαια 

Κατά την τρέχουσα χρήσης δεν μεταφέρθηκε φόρος εισοδήματος στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης λοιπών 
συνολικών εσόδων. 
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5.6.3. Συμφωνία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Συμφωνία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

α/α Κονδύλι κατάστασης οικονομικής θέσης 
Όμιλος   Εταιρεία 

Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 
1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - 11.423   - 8.651 
2 Άύλα στοιχεία ενεργητικού - 26   - 26 
3 Επενδύσεις σε θυγατρικές - 681   - 681 
4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις - 4   - 4 
5 Αποθέματα 379 -   379 - 
6 Πελάτες και Συναφείς Απαιτήσεις 2.194 -   2.026 - 
7 Λοιπές Απαιτήσεις 167 -   241 - 
8 Προβλέψεις 166 -   163 - 
9 Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 769 -   769 - 
10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 39   - 80 
11 Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις - -   - - 

  Υπόλοιπο 31/12/2013 8.498   5.863 

5.6.4. Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

Βάσει του ∆.Λ.Π. 12, οικονομική οντότητα πρέπει να συμψηφίζει τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν η οικονομική οντότητα έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει 
τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων και τα αναβαλλόμενα φορολογικά 
περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται 
από την ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόμενοι φόροι που περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης αφορούν 
τη μητρική εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα.  Επομένως, τα ποσά των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εμφανίζονται συμψηφισμένα στην όψη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

5.6.5. Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεμότητα 

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. ∆εν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της εταιρείας. 

5.7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

5.7.1. Κατηγορίες ακινητοποιήσεων και μέθοδος απόσβεσης 

Οι βασικές κατηγορίες των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίμησής τους 
στο τέλος της περιόδου, οι συντελεστές απόσβεσης και τα έτη ωφέλιμης ζωής, καθώς και η μέθοδος απόσβεσης, 
εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κατηγορίες Ενσώματων Παγίων και πληροφορίες για αποσβέσεις

Αρ. Κατηγορία Ενσώματων Παγίων Τρόπος αποτίμησης μετά την απόκτηση Μέθοδος 
Απόσβεσης 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Αναπροσαρμογή  ∆εν αποσβένονται 

2 Κτίρια Αναπροσαρμογή χωρίς συμψηφισμό αποσβέσεων Σταθερή 
3 Μηχανήματα Στο Κόστος Σταθερή 

4 Μεταφορικά μέσα Στο Κόστος Σταθερή 

5 Λοιπός εξοπλισμός Στο Κόστος Σταθερή 
6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Στο Κόστος ∆εν αποσβένονται 
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5.7.2. Βάση αποτίμησης ενσώματων ακινητοποιήσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραμματικά, οι βάσεις αποτίμησης των ενσώματων παγίων 
πριν τις αποσβέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ∆ΛΠ 16. Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις συνολικά 
αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο. Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με μίσθωση, γίνεται σχετική 
αναφορά στην παράγραφο που αναφέρεται στις μισθώσεις. 

Αποτίμηση αξίας κτήσης 

Αρ. Κατηγορία Ενσώματων Παγίων Αποτίμηση αξίας κτήσης 
κατά την απόκτηση 

Αποτίμηση αξίας κτήσης 
μετά την απόκτηση 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Κόστος Αναπροσαρμογή  

2 Κτίρια Κόστος Αναπροσαρμογή χωρίς συμψηφισμό αποσβέσεων 

3 Μηχανήματα Κόστος Κόστος 

4 Μεταφορικά μέσα Κόστος Κόστος 

5 Λοιπός εξοπλισμός Κόστος Κόστος 

6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος Κόστος 

5.7.3. Μεταβολή ενσώματων ακινητοποιήσεων 

Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανά κατηγορία καθώς και τα υπόλοιπά κάθε κατηγορίας παρατίθεται στον 
παρακάτω πίνακα.  
 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 22.710 67.739 50.515 3.253 8.003 7.910 160.129 

Προσθήκες 15 - 103 45 17 748 929 
Συναλλαγματικές διαφορές - - (3) - (5) - (8) 
Μειώσεις - (37) (23) (5) - (1) (67) 
Μεταφορές - 118 - - (120) - (2) 

Υπόλοιπο 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) 
∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (7) - (7) 
Μειώσεις - - (35) (8) (4) (27) (74) 

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

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 - 13.080 30.371 2.801 6.782 - 53.034 

Προσθήκες - 1.209 2.522 98 274 - 4.103 
Συναλλαγματικές διαφορές - - (0) - (1) - (1) 
Μειώσεις - (8) (17) (5) - - (29) 

Υπόλοιπο 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) 
∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (1) - (1) 
Μειώσεις - - (15) (8) (1) - (23) 

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

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 22.710 54.658 20.143 452 1.221 7.910 107.095 
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 
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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 2011 19.748 44.394 45.810 2.825 7.390 7.427 127.593 

Προσθήκες 15 - 76 45 11 748 895 
Μειώσεις - - - - - (1) (1) 

Υπόλοιπο 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 
Μειώσεις (11) (8) (3) (23) (45) 

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

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 - 6.605 27.572 2.452 6.454 - 43.083 

Προσθήκες - 628 2.194 77 201 - 3.099 
Μεταφορές - - - - - - - 

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

Προσθήκες 628 2.217 71 155 3.072 
Μειώσεις (5) (8) (13) 

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

  
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 19.748 37.789 18.238 373 935 7.427 84.510 
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 
 

 

5.7.4. Ημερομηνίες αναπροσαρμογής και εκτιμητές 

Πληροφορίες για τις ημερομηνίες που έγιναν αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων και τους εκτιμητές, εμφανίζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ημερομηνίες αποτίμησης και εκτιμητές 
Αρ. Κατηγορία Ενσώματων Παγίων Ημερομηνίες αποτίμησης Εκτιμητές 
1 Εδαφικές Εκτάσεις 31/12/2010 King Hellas – International Property Consultants 
2 Κτίρια και τα Οικόπεδά τους 31/12/2010 King Hellas – International Property Consultants 

5.7.5. Μέθοδοι και βασικές παραδοχές αποτιμήσεων 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές βάσει του Ευρωπαϊκού Εκτιμητικού Προτύπου 2 είναι : 

 Η μέθοδος κόστους αντικατάστασης 
 Μέθοδος εισοδήματος 
 Μέθοδος υπολειμματικής αξίας 
Λήφθηκε υπόψη και η ύπαρξη ή μη νομικών πολεοδομικών κωλυμάτων. 

5.7.6. Κατανομή αποσβέσεων 

Αποσβέσεις περιόδου και κατανομή 

Αρ.   Αποσβέσεις 
περιόδου 

Κατανομή αποσβέσεων 
Στο κόστος 
παραγωγής Στα λειτουργικά έξοδα 

1 Όμιλος 5.027 3.000 2.026 
2 Εταιρεία 3.871 2.478 1.394 
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5.8. Έσοδα  

5.8.1. Ανάλυση εσόδων 

Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 18, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται κατά 
κατηγορία ως εξής: 

Ανάλυση εσόδων 
    Όμιλος Εταιρία 

Αρ.   1/1 - 
31/12/2013 

1/1 - 
31/12/2012 

1/1 - 
31/12/2013 

1/1 - 
31/12/2012 

  Έσοδα κατά κατηγορία         
1 Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.174 5.358 1.405 2.050 
2 Πωλήσεις προϊόντων 89.196 87.191 90.206 84.944 
3 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 2.753 1.654 2.998 1.165 
4 Πωλήσεις υπηρεσιών 405 905 405 938 
5 Επιχορηγήσεις - διάφορα έσοδα πωλήσεων 87 224 80 121 
6 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 29 46 69 102 
7 Έσοδα κεφαλαίων 55 41 933 859 

  Σύνολο 96.700 95.419 96.096 90.179 
  Λογαριασμοί που εμφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσματα 

1 Πωλήσεις 96.528 95.107 95.014 89.097 
2 Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 117 270 149 223 
3 Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα 55 41 933 859 

  Σύνολο 96.700 95.419 96.096 90.179 

5.9. Παροχές σε εργαζόμενους  

5.9.1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού     
  Όμιλος Εταιρία 

Υπόλοιπο 31/12/2012 890 790 
Μεταβολή στην περίοδο 1/1 - 31/12/2013 (353) (261) 
Υπόλοιπο 31/12/2013 538 529 

5.9.2. Έξοδα παροχών σε εργαζομένους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους στην περίοδο εμφανίζονται παρακάτω: 

Έξοδα παροχών σε εργαζομένους 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 
  Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Αμοιβές προσωπικού 11.188 10.702 13.637 12.138 
Παρεπόμενες παροχές 208 207 312 310 
Εργοδοτικές εισφορές 2.975 2.895 3.318 3.187 
Σύνολο 14.371 13.804 17.266 15.634 

5.9.3. Παραδοχές 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ   

Πίνακας θνησιμότητας 
Πίνακας θνησιμότητας Ο Ελληνικός πίνακας Θνησιμότητας 1990 για άνδρες 
και γυναίκες  
(Υπ.Απ. Κ3-3974/99) 

Κινητηκότητα προσωπικού 
Έως 40 ετών: Οικειοθελής αποχώρηση 12%, απόλυση 6% 
41 - 50 ετών: Οικειοθελής αποχώρηση 4%, απόλυση 2% 
51 και άνω: Οικειοθελής αποχώρηση 0%, απόλυση 0% 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης κάθε 
εργαζομένου και λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.3863/15.7.2010 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα 

Μείωση κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης και λαμβάνοντας 
υπόψη τον Ν.3863/15.7.2010 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ   

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 2% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής ένωσης – 
Στρατηγική της Λισσαβόνας-.) 

Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξησης του Α.Ε.Π. 3% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης του υπουργείου οικονομικών με 
τις οικονομίες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης) 

Αύξηση ετήσιου μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την 
αποζημίωση του Ν. 2112/20 

3,8%= Πληθωρισμός + 1,8 %( ≈ e0,0179-1) 
Το ανωτέρω ποσοστό 1,8% (≈e0,0179-1) προέκυψε από στατιστική 
επεξεργασία, μέσω εκθετικής παλινδρόμησης μισθολογικών δεδομένων. 
(ποσοστό προσαρμογής R2 = 77,6 %)  
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Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,0 % 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20 βάσει 
των ∆ΛΠ 19 κατά την ημερομηνία αποτίμησης Μηδέν 

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ   

Ύψος αποζημίωσης Εκτιμήθηκε η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20 

Μεθοδολογία Αναγνώρισης αναλογιστικών (κερδών)/ ζημιών  
Απόσβεση των Αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών βάσει της μεθοδολογίας των 
παραγράφων 92-93 του ∆ΛΠ 19 στα αποτελέσματα χρήσης της ερχόμενης 
περιόδου 

Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών μεγεθών Αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης  Μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit Credit 
Method) 

5.9.4. Παρατηρήσεις που αφορούν στην παραδοχή του προεξοφλητικού επιτοκίου 

Σύμφωνα με τα ∆.Λ.Π. 19, το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών των συνταξιοδοτικών 
και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες 
αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει μικρό βάθος, τότε το 
προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων. 

Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών. 
Επομένως, λαμβάνοντας ολόκληρη την καμπύλη επιτοκίων κατά την ημερομηνία αποτίμησης και το εκτιμώμενο 
χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών, εκτιμήθηκε το μέσο σταθμικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 4,0 %. 

5.10. Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος 

Οι συνολικές συναλλαγματικές διαφορές που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα με διάκριση αυτών που αφορούν αποτιμήσεις 
χρηματοοικονομικών μέσων και στις λοιπές συναλλαγματικές διαφορές, αλλά και η κίνηση των συναλλαγματικών διαφορών 
που αφορούν λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Ανάλυση συναλλαγματικών διαφορών οικονομικών καταστάσεων 

Αρ. Περιγραφή 
Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α. Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα αποτελέσματα         

1 Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων (85) (85) 27 27 

2 Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα - - - - 

  Σύνολο συναλλαγματικών διαφορών που μεταφέρθηκαν στα 
αποτελέσματα (85) (85) 27 27 

Β. Μεταβολή συναλλαγματικών διαφορών ιδίων κεφαλαίων 

  Υπόλοιπο έναρξης (230) - (407) - 

Πλέον: Πιστώσεις περιόδου 390 - 177 - 

Μείον: Χρεώσεις περιόδου - - - - 

  Υπόλοιπο λήξης 159 - (230) - 

5.11. Κόστος δανεισμού 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν αναγνωρίστηκε κόστος δανεισμού σε περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που θέτει το ∆.Λ.Π. 23. 

5.12. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών  

5.12.1. Δομή Ομίλου 

Δομή Ομίλου 

Αρ. Επωνυμία Εταιρίας Ομίλου Σχέση με την 
Εκδότρια Χώρα έδρας 

Για θυγατρικές, Συγγενείς, Κοινοπραξίες 
Εκδίδει 

Οικονομικές 
Καταστάσεις; 

Ποσοστό συμμετοχής Τρόπος ενοποίησης στην 
εκδότρια 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Εκδότρια Ελλάδα Ναι - - 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ναι 95,0% Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ναι 98,0% Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 100,0% Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farm Espana SL Κοινοπραξία Ισπανία Ναι 50,0% Αναλογική ενοποίηση 

6 Creta Foods SA Θυγατρική Λουξεμβούργο Ναι 100,0% Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 80,0% Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία Ναι 50,0% Αναλογική ενοποίηση 

9 Creta Farms USA, LLC Θυγατρική Η.Π.Α. Ναι 80,0% Ολική ενοποίηση 
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5.12.2. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι αμοιβές σε βασικά διοικητικά στελέχη για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 1.223 χιλ. € για την εταιρεία και τον όμιλο έναντι 
1.283 χιλ. € της χρήσης 2012. 

5.12.3. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα 

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 
∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Αγορές Αγαθών (2.367)   (2.367)   

Πωλήσεις Αγαθών   2.690 2.690   

Παροχή Υπηρεσιών   42 42   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 
συνδεμένα μέρη    916 916   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 
συνδεμένα μέρη (1.223)     (1.223) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας (3.590) 3.648 1.282 (1.223) 

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 
∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Αγορές Αγαθών -   -   

Πωλήσεις Αγαθών   - -   

Παροχή Υπηρεσιών   - -   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 
συνδεμένα μέρη    - -   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 
συνδεμένα μέρη (1.223)     (1.223) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας (1.223) - - (1.223) 

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

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           
∆άνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 10.772   10.772     

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 19.017   9.858 39 9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια   (2.484) (2.272) (7) (206) 

Σύνολα 29.790 (2.484) 18.359 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 
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5.13. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

5.13.1. Μη ελέγχουσες συμμετοχές στα ίδια κεφάλαια 

Στην κατάσταση οικονομικής θέσης οι μη ελέγχουσες συμμετοχές εμφανίζονται συνολικά, είτε έχουν προκύψει από την 
αρχική ενοποίηση είτε προέκυψαν από μεταγενέστερα αποτελέσματα ή από επιδράσεις μέσω της κατάστασης λοιπών 
συνολικών εσόδων.  

Το συνολικό ποσό των για μη ελέγχουσες συμμετοχές της παρούσας χρήσης ανέρχεται σε (2.040) χιλ. €, ενώ το αντίστοιχο 
ποσό για την προηγούμενη χρήση (31/12/2012) είναι  (1.688) χιλ. €.  

Η μεταβολή κατά την περίοδο εμφανίζεται στην Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων. 

5.13.2. Περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων από θυγατρικές στη μητρική 

∆εν υφίσταται περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων από θυγατρικές στη μητρική πέραν των όσων προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία. 

5.13.3. Σύνταξη ενοποιημένων και Ατομικών καταστάσεων 

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εμφανίζει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και τις Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι Ατομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται και επειδή υπάρχει σχετική νομική 
υποχρέωση. Στις Ενοποιημένες Καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι θυγατρικές εταιρίες, σύμφωνα με την παρ. 9 του ∆ΛΠ 27 
και οι κοινοπραξίες σύμφωνα με το ∆.Λ.Π. 31. 

Συνοπτικά, το αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου παρατίθεται παρακάτω. 

Αντικείμενο δραστηριότητας ενοποιούμενων εταιρειών 
Αρ. Επωνυμία Εταιρίας Ομίλου Αντικείμενο δραστηριότητας 

1 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 
Εκμετάλλευση γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτροφεία – χοιροστάσια – 
εκκολαπτήρια – σφαγεία ), την παρασκευή και εμπορία φυραμάτων και τροφών για την 
διατροφή των ζώων 

2 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή, εκτροφή και πάχυνση ζώων εσωτερικού ή εξωτερικού 

3 Creta Farm Cyprus LTD 
Ενάσκηση των εργασιών ή επιχειρήσεων παραγωγής, εκτροφής και πάχυνσης ζώων 
εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής κτηνοτροφών, επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης 
και διάθεσης νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος ως και προϊόντων ή υποπροϊόντων 

4 Creta Farms USA, LLC Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην αμερικάνικη αγορά  

5 Creta Farms España, S.L. Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην ισπανική αγορά  

6 Creta Farms Nordic AB Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην σουηδική αγορά 

7 Creta Foods SA Εταιρεία Συμμετοχών 

8 Creta Farms LTD Εταιρεία Συμμετοχών 
 

Σύνταξη ενοποιημένων και Ατομικών καταστάσεων 

Αρ. Επωνυμία Εταιρίας που περιλαμβάνεται 
στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 

Είδος 
Συμμετοχής 

Χώρα 
Ίδρυσης 

Χώρα 
Εγκατάστασης 

Μέθοδος 
Αποτίμησης 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Ποσοστό 
δικαιωμάτων 
ψήφου 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Μητρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 100% 100% 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 95% 95% 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 98% 98% 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Κύπρος Κόστος 100% 100% 

5 Creta Farm Espana SL Κοινοπραξία Ισπανία Ισπανία Κόστος 50% 50% 

6 Creta Foods SA Θυγατρική Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Κόστος 100% 100% 

7 Creta Farms LTD Θυγατρική Κύπρος Κύπρος Κόστος 80% 80% 

8 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία Σουηδία Κόστος 50% 50% 

9 Creta Farms USA, LLC Θυγατρική Η.Π.Α. Η.Π.Α. Κόστος 80% 80% 

Τα ανωτέρω ποσοστά είναι αυτά που ισχύουν και την προηγούμενη χρήση 2011. 
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5.14. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες 

5.14.1. Τρόπος αποτίμησης κοινοπραξιών 

5.14.2. Κοινοπραξίες  

Βασικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίας που συμμετέχει η εκδότρια παρατίθενται παρακάτω. 

Κοινοπραξίες και στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 
Επωνυμία Κοινοπραξίας  Creta Farms Nordic AB Creta Farms España, S.L. 

Είδος Κοινά ελεγχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία 

Κοινά ελεγχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία 

Ποσοστό Συμμετοχής 50,0% 50,0% 

Ενοποίηση Αναλογική Αναλογική 

Εμφάνιση για Αναλογική Γραμμή - Γραμμή Γραμμή - Γραμμή 

5.14.3. Εταιρικά γεγονότα σε κοινοπραξίες 

Ο Όμιλος προέβη στην πώληση στης συμμετοχής του στην ιταλική κοινοπραξίας «Frantoio Gentileschi SpA». Συγκεκριμένα, 
πωλήθηκαν οι μετοχές που κατείχε ο Όμιλος (50%) στον ιταλό κοινοπρακτών «Grandi Salumifici Italiani». Ο Όμιλος πλέον 
εξετάζει εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας τύπου παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής 
μεθοδολογίας. 

5.15. Κέρδη ανά μετοχή 

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

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         
  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 

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 (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 

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

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 

 

Παράμετροι υπολογισμού παρονομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή 
  1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 Σταθμισμένη τιμή 

Περιγραφή Αριθμός 
μετοχών Ημέρες Αριθμός 

μετοχών Ημέρες Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούμενη 
περιόδος 

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά μετοχή             
Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 364 29.480.000 365 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 

Ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές - - - - - - 

Λοιποί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές - - - - - - 

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 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 
Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 
Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         
  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 
  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,7275) (0,5303) (0,3189) (0,1511) 
Β. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή     
  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (21.446.788) (15.633.617) (9.399.952) (4.454.007) 
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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 

  Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (0,7275) (0,5303) (0,3189) (0,1511) 

 

5.15.1. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που επιδρούν στα κέρδη ανά μετοχή 

∆εν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επιδρούν στα κέρδη ανά μετοχή. 

5.16. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

5.16.1. Ζημιές απομείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, κατά την τρέχουσα περίοδο αναθεωρήθηκαν οι εκτιμήσεις της διοίκησης 
εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια στις παραδοχές σχετικά με την αξία ανάκτησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.  

Τα αποτελέσματα καθώς και η ζημία απομείωσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ζημιές απομείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 2013 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 
Συνολικό ποσό  Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια 
Μεταφορά στα 
αποτελέσματα 

Όμιλος  Εταιρία Όμιλος  Εταιρία Όμιλος  Εταιρία 
Α. Ζημιές απομείωσης             
1 Αποθέματα 2.938 2.938 - - 2.938 2.938 
2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.149 - - - 1.149 - 
3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.440 2.440 - - 2.440 2.440 
  Σύνολο 6.526 5.377 - - 6.526 5.377 

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξαν αναστροφές απομειώσεων. 

5.16.2. Πληροφορίες για τις απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

Αποθέματα 

∆ιενεργήθηκε απομείωση σε βάρος των αποθεμάτων ύψους 2,9 εκ. € με περιορισμό του χρόνου για τον οποίο 
δημιουργούνταν προβλέψεις για τα αποθέματα βραχείας λήξης. Η αυστηροποίηση της προσέγγισης έλαβε υπόψη 
καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη χρήση 2013 στη χρήση υλικών συσκευασίας και προώθηση προϊόντων και οι οποίες 
δημιουργούν κινδύνους να μην διατεθούν έγκαιρα. παρ’ ότι η διοίκηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία 
ρευστοποίηση τους. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης και το πλάνο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, παράλληλα 
με τις συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος προέβη σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 1,1 εκ. €. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η διοίκηση της εταιρίας  για τις άυλες παγιοποιήσεις που αφορούν ανάπτυξη προϊόντων επανεξετάζει στην αρχή κάθε χρήσης 
την ωφέλιμη ζωή τους και τις δυνατότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών που δαπανήθηκαν. Σαν αποτέλεσμα της 
επανεξέτασης αυτών των μεγεθών καθώς και αποφάσεων για την παύση ορισμένων σχεδίων λόγω των προβλημάτων 
ρευστότητας διενεργήθηκαν απομειώσεις ύψους 2,4 εκ. € στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

5.16.3. Σημαντικές υπεραξίες: Λογιστικές αξίες 

Ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων και του τρόπου αποτίμησης των υπεραξιών παρατίθεται παρακάτω. 

Yπεραξία : Λογιστικές αξίες 

  Τίτλοι υπεραξίας ή άϋλων Αφορά: Περιγραφή 31/12/2013 31/12/2012 Τρόπος αποτίμησης 
ανακτήσιμου ποσού 

1 Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε." Μητρική Υπεραξία απόκτησης 
θυγατρικής 2.226 2.226 Αξία λόγω χρήσης 

2 Υπεραξία απόκτησης "Creta Farms USA, LLC" Μητρική Υπεραξία απόκτησης 
θυγατρικής 7.722 7.722 Αξία λόγω χρήσης 

        9.947 9.947   
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5.16.4. Υπεραξία: Αξία λόγω χρήσης 

Κατά την 31/12/2013 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας απόκτησης θυγατρικών εταιρειών. Πληροφορίες 
σχετικά με τις παραδοχές του ελέγχου απομείωσης που πραγματοποιήθηκε παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Υπεραξία: Αξία λόγω χρήσης 
Τίτλος υπεραξίας  Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε." Υπεραξία απόκτησης "Creta Farms USA, LLC" 

Μέθοδος αποτίμησης Προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών 
(DCF) 

Προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών 
(DCF) 

Βασικές παραδοχές αποτίμησης 

Market Risk Premium:  11.30% 
βeta: 0,591 
Risk Free Rate: 5% 
Cost of debt: 6,29% 

Market Risk Premium:  5.8% 
βeta: 0,591 
Risk Free Rate: 1,84% 
Cost of debt: 5.85% 

Στήριξη βασικών παραδοχών σε ιστορικά στοιχεία ή 
εσωτερικά δεδομένα Εσωτερικά δεδομένα (business plan 5ετίας) Εσωτερικά δεδομένα (business plan 5ετίας) 

Business Plan 5ετές 5ετές 

Business Plan Ροών αποτίμησης 5ετές (πλέον διηνεκές) 5ετές (πλέον διηνεκές) 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 6.92% 5.56% 

Growth 2% 2,00% 

Αιτιολόγηση Growth Βάσει της διεθνούς συγκυρίας και της 
ανάκαμψης που αναμένεται. 

Βάσει της διεθνούς συγκυρίας και της 
ανάκαμψης που αναμένεται. 

Ημερομηνία ελέγχου απομείωσης 31/12/2013 31/12/2013 

5.17. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

5.17.1. Κίνηση προβλέψεων 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 
Όμιλος 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Χρήσης 

Χρησιμοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 890 - 353 538 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 200 - - 200 
    1.090 - 353 738 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 
Εταιρία 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Χρήσης 

Χρησιμοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 790 - 261 529 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 199 - - 199 
    989 - 261 727 

5.17.2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27955/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η 
υπαγωγή της μητρικής εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης με σκοπό την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλλαντικών, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 5.150 χιλ. €, 
με ποσοστό επιχορήγησης 25%. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας και του Ομίλου, υφίστανται την 31/12/2013 εγγυητικές επιστολές 
ποσού 2.044 χιλ. €. 

5.18. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

5.18.1. Μέθοδος απόσβεσης για περιορισμένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων που 
παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Τρόπος απόσβεσης για περιορισμένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Αρ. Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος 
παρακολούθησης 

Μέθοδος 
Απόσβεσης 

Ωφέλιμη Ζωή (έτη) 
Από Έως 

1 ∆ικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας Κόστος Σταθερή 20 30 
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2 Έξοδα ανάπτυξης Κόστος Σταθερή 5 30 

3 Λογισμικά Κόστος Σταθερή 5 20 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας είναι περιορισμένης διάρκειας. 

5.18.2. Ανάλυση κίνησης άυλων στοιχείων 

Η ανάλυση της κίνησης των λογαριασμών των άυλων περιουσιακών στοιχείων μέσα στη περίοδο, εμφανίζεται στους πίνακες 
που ακολουθούν: 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης Έξοδα 
ανάπτυξης 

∆ικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Προσθήκες 1.310 235 23 1.569 
Συναλλαγματικές διαφορές (43) (43) 
Μειώσεις (900) (10) - (910) 

Υπόλοιπο 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) 
∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (1) (14) (15) 
Μειώσεις (10) (12) - (23) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 3.225 1.020 5.347 9.592 

Αποσβέσεις Έξοδα 
ανάπτυξης 

∆ικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Προσθήκες 468 75 358 901 

Υπόλοιπο 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) 
∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (0) (3) (4) 
Μειώσεις - (0) - (0) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 574 247 2.655 3.476 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 5.689 592 3.360 9.640 
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.588 742 3.025 9.354 
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 2.651 772 2.692 6.115 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Έξοδα 
ανάπτυξης 

∆ικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 5.044 659 5.334 11.037 

Προσθήκες 1.249 234 10 1.493 
Μειώσεις (900) (10) - (910) 

Υπόλοιπο 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 

Αποσβέσεις Έξοδα 
ανάπτυξης 

∆ικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Προσθήκες 357 75 354 786 

Υπόλοιπο 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 
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Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 3.453 592 3.360 7.404 
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 

 

5.18.3. Σημαντικά άυλα στοιχεία που δεν εμφανίζονται λογιστικά 

Η εταιρεία, από τη χρήση 2001, έχει κατοχυρώσει την πατέντα των προϊόντων Creta Farms «Εν Ελλάδι» από τα οποία 
αφαιρείται από το κρέας ζωικό λίπος με χειρονακτικό τρόπο και προστίθεται άμεσα παρθένο ελαιόλαδο ως μέσο 
υποκατάστασης του ζωικού λίπους. 

Το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έχει απονεμηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και από λοιπούς 
διεθνείς οργανισμούς, δεν αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο λόγω των περιορισμών που θέτει το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία».  

5.19. Γεωργία  

5.19.1. Ομάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Οι ομάδες κατηγοριοποίησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όπως έχουν καθοριστεί από τη ∆ιοίκηση αναφέρονται 
παρακάτω. 

Ομάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Αρ. Ομάδες Βιολογικών Στοιχείων ∆ραστηριότητα σε: ∆ιάρκεια 

1 Κάπροι Όμιλος ∆ιαρκή Μόνο 
2 Χοιρομητέρες Όμιλος ∆ιαρκή Μόνο 
3 Θηλάζοντα Όμιλος ∆ιαρκή Μόνο 
4 Αναπτυσσόμενα Όμιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιμα 
5 Προ-παχυνόμενα Όμιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιμα 
6 Παχυνόμενα Όμιλος Αναλώσιμα 
7 Επιλογής Όμιλος Αναλώσιμα 

5.19.2. Διαχείριση κινδύνων βιολογικών στοιχείων 

Ο Όμιλος διαθέτει μονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος, πιστοποιημένη από τους Lloyd’s Register Quality Assurance για την 
αναπαραγωγή, πάχυνση, σφαγή χοίρων ειδικής εκτροφής, δηλ. διατροφή αποκλειστικώς με τροφές φυτικής προέλευσης και 
πάχυνση χωρίς την χρησιμοποίηση αντιβιοτικών, καθώς και την χρήση Hazard analysis (HACCP) και την εφαρμογή των 
σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Τα χοιρινά βρίσκονται υπό πλήρη και συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο. Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 
ζώων σε όλα τα επίπεδα που ταυτόχρονα επιτρέπει τη μη χρησιμοποίηση αντιβιοτικών κατά το στάδιο της πάχυνσης. Το 
σφαγείο της Εταιρίας, εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας, διαθέτει εξοπλισμό και διενεργεί τεχνικές 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη ζωοτεχνικά σωστή σφαγή των ζώων και κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια του 
παραγομένου νωπού κρέατος.  

Η διασφάλιση πιστοποιείται από την εφαρμογή των συστημάτων ISO και HACCP σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες 
παραγωγής. 

5.19.3. Τρόπος αποτίμησης σε εύλογες αξίες 

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποτίμηση σε εύλογες αξίες μείον τα κόστη διάθεσης των βιολογικών στοιχείων, 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

Τρόπος αποτίμησης σε εύλογες αξίες 
Αρ. Ομάδες Βιολογικών Στοιχείων Μέθοδος αποτίμησης σε εύλογες αξίες 
1 Θηλάζοντα Βάσει των επικρατουσών τιμών ανά ζώο-ημέρες ανάπτυξης ή ανά τεμάχιο 
2 Αναπτυσσόμενα Βάσει των επικρατουσών τιμών ανά ζώο-ημέρες ανάπτυξης ή ανά τεμάχιο 
3 Προ-παχυνόμενα Βάσει των επικρατουσών τιμών ανά ζώο-ημέρες ανάπτυξης ή ανά τεμάχιο 
4 Παχυνόμενα Βάσει των επικρατουσών τιμών ανά ζώο-ημέρες ανάπτυξης ή ανά τεμάχιο 
5 Επιλογής Βάσει των επικρατουσών τιμών ανά ζώο-ημέρες ανάπτυξης ή ανά τεμάχιο 
6 Χοιρομητέρες Βάσει επικρατουσών τιμών ανά τεμάχιο 
7 Κάπροι Βάσει επικρατουσών τιμών ανά τεμάχιο 
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5.19.4. Μεταβολές βιολογικών στοιχείων με αναπροσαρμογή 

Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα βιολογικά στοιχεία του ∆ΛΠ 41, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται παρακάτω. 

 Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 
  1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 3.810 4.587 2.361 2.498 

Αγορές περιόδου 328 - 319 - 

Πωλήσεις περιόδου (249) (1.534) (0) - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (10.452) (11.882) (7.439) (6.690) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  2.706 3.810 2.705 2.361 

Κέρδη (ζημίες) από επιμέτρηση στην εύλογη αξία μείον το εκτιμώμενο 
στο τόπο της πώλησης κόστος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 9.269 12.639 7.464 6.553 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κύκλο εργασιών 10.374 12.002 7.120 6.690 

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων   (1.105) (777) 344 (137) 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων   (1.105) (777) 344 (137) 

Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων (9.458) (3.901) (6.982) (2.267) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων (10.562) (4.678) (6.638) (2.404) 

          

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή 10.937 13.885 10.937 10.102 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή 10.290 18.606 10.283 10.913 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 21.227 32.491 21.220 21.015 

5.19.5. Λοιπές πληροφορίες για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

∆εν υφίστανται περιορισμοί στην κυριότητα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, ούτε έχουν ενεχυριαστεί βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

5.20. Χρηματοοικονομικά μέσα  

5.20.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία παρουσιάζεται 
παρακάτω. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

1 Χρηματικά ∆ιαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 62   67   56   61 

2 Καταθέσεις Όψεως σε € Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.462   4.182   2.341   3.592 

3 Καταθέσεις όψεως σε 
Ξένο Νόμισμα  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8   12   8   11 

4 Μετοχές εισηγμένων 
εταιρειών εσωτερικού Λοιπές Επενδύσεις 117   -   117   - 

  Γενικό Σύνολο   2.649   4.261   2.521   3.664 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

1 Εμπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11.098   26.417   14.623   29.149 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 1.051   6.040   1.046   5.268 

3 Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3   92   3   79 

4 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη Λοιπές απαιτήσεις 9.350   8.721   26.005   23.441 

5 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 420   1.873   304   1.588 

  Σύνολο   21.922   43.143   41.981   59.526 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που 
εμφανίζεται 

Όμιλος   Εταιρία 

31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

1 Μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών Λοιπές Επενδύσεις 44   44   44   44 

  Σύνολο   44   44   44   44 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Παθητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

1 Μακροπρόθεσμες έντοκες 
υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 46.484   51.327   46.484   51.327 

2 Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 55.468   45.205   48.774   38.702 

3 Εμπορικές υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 11.077   26.444   11.823   24.957 

4 Επιταγές πληρωτέες Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.942   7.456   7.721   6.550 

5 Προκαταβολές πελατών και 
χρεωστών Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 300   452   288   420 

6 Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη Λοιπές υποχρεώσεις 509   586   195   313 

  Σύνολο   121.780   131.471   115.285   122.268 

5.20.2. Δανεισμός 

Η ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων εμφανίζεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     
  < 1 έτους 1 με 5 έτη > 5 ετών 
Ομολογιακά δάνεια 4.998 22.276 19.214 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 2.110 2.008 - 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 624 2.156 830 
  7.732 26.440 20.044 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     
  < 1 έτους 1 με 5 έτη > 5 ετών 
Ομολογιακά δάνεια 4.998 22.276 19.214 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 2.047 2.008 - 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 624 2.156 830 
  7.669 26.440 20.044 

5.20.3. Κίνδυνοι χρηματοοικονομικών μέσων 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος κατέχει επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του οποίου 
εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών αυτού του είδους  προκύπτει από 
την ισοτιμία του δολαρίου των Η.Π.Α. έναντι του ευρώ. 

Ανάλυση ευαισθησίας συναλλαγματικού κινδύνου 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της 
Εταιρείας από πιθανές μεταβολές στις συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ / δολαρίου, θεωρώντας όλες τις άλλες 
μεταβλητές σταθερές.  

Ο πίνακας παρουσιάζει μεταβολές σε ποσοστό -2% (ευνοϊκό σενάριο) και +2% (αρνητικό σενάριο) στην ισοτιμία $/€. Η 
παραδοχή αυτή της ανάλυσης ευαισθησίας θεωρείται επαρκής σε σχέση με την κίνηση των ισοτιμιών κατά τη χρήση 2013. 

  Όμιλος   Εταιρεία 
Μεταβολή ισοτιμίας $/€ -2,00% 2,00%   -2,00% 2,00% 

Επίδραση στα κέρδη προ φόρων - -   231 (221) 

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια - -   171 (168) 
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Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η ∆εκεμβρίου 2013, Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του 
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.  

Σε περίπτωση που τα επιτόκια δανεισμού μεταβάλλονταν σε ποσοστό ±10%, θεωρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές 
σταθερές, η επίδραση στα αποτελέσματα θα ανερχόταν σε ± 843 χιλ. € ενώ στα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονταν σε 624 χιλ. €, 
χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις. 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα 
οποία την ημερομηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                

Περιγραφή 
Όμιλος   Εταιρία 

31/12/2013   31/12/2012   31/12/2013   31/12/2012 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 2.649   4.261   2.521   3.664 

∆άνεια και απαιτήσεις 21.922   43.143   41.981   59.526 

Γενικό Σύνολο 24.571   47.405   44.502   63.190 

 

Καθυστερήσεις 

Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο µετά αποµειώσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη 
εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές αναβαθµίσεις. Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν αποµειωθεί 
είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των ληξιπρόθεσµων που δεν έχουν αποµειωθεί. Παρακάτω 
γίνεται διαχωρισµός των εμπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε  

 Μη ληξιπρόθεσµες,  

 Ληξιπρόθεσµες χωρίς σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης  

 Ληξιπρόθεσµες µε σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης και  

 Αποµειωµένες 

Εταιρεία - Καθυστέρηση απαιτήσεων 

Περιγραφή Σύνολο Μη ληξιπρόθεσμες 
Ληξιπρόθεσμες 
χωρίς κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρόθεσμες με 
κίνδυνο αθέτησης Απομειωμένες 

Εμπορικές απαιτήσεις 17.603 10.729 3.894 2.980 (2.980) 

Επιταγές εισπρακτέες 5.791 1.046 - 4.745 (4.745) 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 71 3 - 68 (68) 

  23.465 11.778 3.894 7.793 (7.793) 

Όμιλος - Καθυστέρηση απαιτήσεων 

Περιγραφή Σύνολο Μη ληξιπρόθεσμες 
Ληξιπρόθεσμες 
χωρίς κίνδυνο 
αθέτησης 

Ληξιπρόθεσμες με 
κίνδυνο αθέτησης Απομειωμένες 

Εμπορικές απαιτήσεις 14.416 11.074 20 3.319 (3.319) 

Επιταγές εισπρακτέες 6.172 1.051 - 5.121 (5.121) 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 84 3 - 81 (81) 

  20.672 12.129 20 8.520 (8.520) 

Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις χωρίς κίνδυνο αθέτησης, η ηλικία αυτών έχει ως εξής: 

Εταιρεία  - Ηλικία απαιτήσεων (ημέρες) 
Περιγραφή Σύνολο 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 

Εμπορικές απαιτήσεις 10.729 1.130 1.311 2.145 2.295 3.849 
Επιταγές εισπρακτέες 1.046 331 182 468 56 9 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 3 3 - - -   

  11.778 1.464 1.493 2.613 2.351 3.858 
Όμιλος  - Ηλικία απαιτήσεων (ημέρες) 

Περιγραφή Σύνολο 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 
Εμπορικές απαιτήσεις 11.074 1.130 1.488 2.313 2.295 3.849 
Επιταγές εισπρακτέες 1.051 331 187 468 56 9 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 3 3 - - - - 

  12.129 1.464 1.675 2.781 2.351 3.858 
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5.20.4. Προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

  Περιγραφή Λογαριασμός που εμφανίζεται 
Όμιλος Εταιρεία 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
1 Εμπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3.319 865 2.980 683 
2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.121 - 4.745 - 
3 Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 81 - 68 - 
4 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 1.535 - 1.535 - 

      10.055 865 9.328 683 

5.20.5. Κίνηση λογαριασμών προβλέψεων απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Κίνηση λογαριασμών προβλέψεων απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Λογαριασμός που εμφανίζεται 
Όμιλος Εταιρεία 

1/1/2013 Προβλέψεις Αντιστροφές 31/12/2013 1/1/2013 Προβλέψεις Αντιστροφές 31/12/2013 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 865 7.655 - 8.520 683 7.111 - 7.793 
Λοιπές απαιτήσεις - 1.535 - 1.535 - 1.535 - 1.535 

  865 9.190 - 10.055 683 8.645 - 9.328 

5.21. Λειτουργικοί τομείς  

5.21.1. 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 Παραγωγή ζώντων ζώων προς 
πώληση ή περαιτέρω επεξεργασία Κριτήρια διάκρισης Παραγωγή προϊόντων 

Βασικά προϊόντα Χοίροι / Χοιρινό Κρέας Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

5.21.2. Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα 

Τα αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα     
  Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Πωλήσεις 83.707 82.642 12.821 12.465 96.528 95.107 
Κόστος πωληθέντων (46.580) (45.322) (12.729) (12.760) (59.309) (58.082) 
Μικτό κέρδος 37.127 37.321 92 (295) 37.219 37.025 

              
Έξοδα διοίκησης (5.149) (6.635) (310) (284) (5.460) (6.919) 
Έξοδα διάθεσης (29.996) (28.579) (652) (536) (30.648) (29.114) 
Λοιπά έσοδα / έξοδα (778) (423) 71 (318) (707) (742) 
EBIT (προσαρμοσμένο) 1.204 1.684 (799) (1.433) 404 250 

5.21.3. Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σημαντική χώρα 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 

Ελλάδα 93.758 91.253 
Κύπρος 1.726 1.752 
Ισπανία 919 949 
Αμερική 0 546 
Σουηδία 124 291 
Ιταλία - 316 
Σύνολα 96.528 95.107 

 

5.21.4. Μη ύπαρξη πελάτη με συμμετοχή  >10% στα συνολικά έσοδα 

∆ύο πελάτες του ομίλου, που αφορούν στον λειτουργικό τομέα της αλλαντοβιομηχανίας, συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 
10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, αντιπροσωπεύοντας το 33% αυτού. 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 
 

  

Αρμόδια Υπηρεσία: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

∆ιεύθυνση διαδικτύου: Εμμανουήλ ∆ομαζάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης, Μέλος

Κωνσταντίνος ∆ομαζάκης, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Στεφανόπουλος, Μέλος

Ελένη ∆ομαζάκη, Μέλος Εμμανουήλ Κοζωνάκης, Μέλος

Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Μοράκης, Μέλος

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 99.550 103.874 80.004 82.305 Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 86.154 83.105 87.894 82.408
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.116 9.353 4.350 7.201 Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 10.374 12.002 7.120 6.690
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.867 10.737 23.860 23.786 Σύνολο κύκλου εργασιών 96.528 95.107 95.014 89.097
Αποθέματα 10.133 13.820 9.596 11.760 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 37.407 29.701 37.515 33.077
Απαιτήσεις από πελάτες 12.152 32.549 15.672 34.496
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.501 17.877 33.920 32.849
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 154.320 188.210 167.402 192.397 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (9.458) (3.901) (6.982) (2.267)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 37.219 37.025 37.997 37.363
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 4.941 25.998 25.202 40.835 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (23.469) (9.889) (17.593) (4.440)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 17.322 38.379 37.583 53.217 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (21.895) (9.971) (15.634) (4.454)
∆ικαιώματα Μειοψηφίας (β) (2.040) (1.688) - - - Ιδιοκτήτες μητρικής (21.447) (9.400) (15.634) (4.454)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 15.282 36.691 37.583 53.217 - ∆ικαιώματα μειοψηφίας (448) (571) - -
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 46.484 51.327 46.484 51.327
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.236 11.347 6.590 8.908 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 487 219 - -
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 55.468 45.205 48.774 38.702 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (21.409) (9.752) (15.634) (4.454)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.850 43.640 27.971 40.244 - Ιδιοκτήτες μητρικής (21.057) (9.223) (15.634) (4.454)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 139.037 151.519 129.819 139.180 - ∆ικαιώματα μειοψηφίας (351) (529) - -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 154.320 188.210 167.402 192.397

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,7275) (0,3189) (0,5303) (0,1511)

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (21.409) (9.752) (15.634) (4.454) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (23.469) (9.889) (17.593) (4.440)
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων - 900 - 900 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -
∆ιανεμηθέντα μερίσματα - - - - Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - - Αποσβέσεις 5.027 5.011 3.872 3.885

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.914 1.273 13.429 2.332
Προβλέψεις (353) 796 (261) 795
Συναλλαγματικές διαφορές 85 - 85 -
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (74) (31) (950) (859)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.017 8.897 8.432 8.334

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 205 760 (774) 110
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.417 2.398 11.552 4.983
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (12.287) (3.365) (12.561) (5.637)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (7.286) (7.799) (7.065) (7.449)
Καταβεβλημένοι φόροι (186) (195) (97) (112)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.989) (2.145) (1.932) 1.941
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων (100) - (150) (488)
Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (442) (2.576) (2.442) (4.660)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.012) (1.597) (973) (1.488)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 83 48 43 11
Τόκοι εισπραχθέντες 0 1 - -
Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων - - - -
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.645) (4.124) (3.426) (6.624)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

6. Στη σημείωση 5.7 της οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.564 9.624 6.038 7.624

Όμιλος Εταιρεία Εξοφλήσεις δανείων (2.039) (3.897) (1.323) (3.533)
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 200 199 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (617) (601) (617) (601)
Λοιπές προβλέψεις 538 529 Μερίσματα πληρωθέντα - - - -

738 727 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 3.907 5.126 4.098 3.490

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.261 5.405 3.664 4.856
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2) 0 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.532 4.261 2.404 3.664

Όμιλος Εταιρεία
- Εισροές - 3.648
- Εκροές - 2.367
- Απαιτήσεις 9.120 29.790
- Υποχρεώσεις 206 2.484
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.223 1.223 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -

ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 331005 / 86 Α.∆.Τ. Σ 728648/00

14. Οι ταμειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο. Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0001235

37.583

1. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση στην περίοδο επανεξέτασε ορισμένες εκτιμήσεις της 
αναφορικά με τους κινδύνους απομείωσης στοιχείων του Ενεργητικού με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα. Σαν αποτέλεσμα διενήργησε πρόσθετες 
προβλέψεις απομείωσης συνολικού ποσού 14,9 εκ. € για τον Όμιλο και 13,4 εκ. € για την Εταιρεία και μετά τον υπολογισμό του σχετικού αναβαλλόμενου 
φόρου (3,8 εκ € και 3,5 εκ. € αντίστοιχα) η συνολική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια αφορούσε ένα ποσό της τάξης 11 εκ. € για τον Όμιλο και 9,9 εκ. € για την 
Εταιρεία.

2. Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος προέβη σε μεταβολή της συγκρίσιμης περιόδου λόγω αλλαγών στο ∆ΛΠ 19, όπως αναφέρεται στη σημείωση 5.5.3  της 
οικονομικής έκθεσης. Σε σχέση με τις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η μεταβολή επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια της προηγούμενης χρήσης 2012 
κατά 315 χιλ. €.

Ρέθυμνο, 28 Μαρτίου 2014

53.217 56.77136.693

4. Την 16η Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε, μέσω διμερών συμβάσεων χρηματοδότησης/παροχής πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, πρόωρη 
εκταμίευση ομολογιακού δανείου ποσού 3κ. € κατ’ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους των ομολογιούχων. Τον Ιούλιο 2013 υπογράφηκε η σύναψη του 
κοινοπρακτικού δανείου.

15.284 36.693

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

45.545

53.217Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

3. Ο Όμιλος προέβη στη διάθεση της συμμετοχής του στην κοινοπραξίας "Frantoio Gentileschi SpA".Στη σημείωση 5.15.3 της οικονομικής έκθεσης δίνονται 
περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω κοινοπραξία δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

5. Στη σημείωση 5.14.3 της οικονομικής έκθεσης γνωστοποιούνται 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.

(1.260) (1.192)(1.727) (1.144)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2013 ανήλθε σε 586 άτομα για τον Όμιλο και 575 για την εταιρεία. Κατά την 31/12/2012 ο 
Όμιλος απασχολούσε 602 άτομα και 566 η εταιρεία.

9. 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 ∆.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:

13. Καμία ενοποιούμενη εταιρεία δεν  κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2013. Ούτε η μητρική εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές την 
31/12/2013.

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις

11. 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

-(175)

10. 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.

7. 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 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

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 την 
εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.            

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

(14.509)

Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Ντζανάτος ∆ημήτρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)

Grant Thornton  (AM ΣΟΕΛ 127)

∆ευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΟΜΙΛΟΣ

(1.105)

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 
καταστάσεων:

www.cretafarm.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

(6.223) 6.921

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων 5.431 5.261 7.206 9.252

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

(777) 344 (137)

(1.023) (10.094) 3.035

3.988(9.483)
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ΣΤ. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 

Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
Ημερομηνία Ανακοινώσεις 

21/3/2013 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
27/3/2013 Απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
29/3/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
1/4/2013 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2012 

31/5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
7/6/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1/7/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

31/8/2013 Ανακοίνωση ανάρτησης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στην ιστοσελίδα της. 
31/8/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 
2/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 

 

 
 
 

 


