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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Περιόδου 1/1 - 30/9/2010 

 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 
Α.Β.Ε.Ε» στις 26/11/2010  και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cretafarm.gr 
καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 
θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

   

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

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

 

 

 

  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

   

Κουφογιάννης Βασίλειος Μικές Κυριάκος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 501342 / 09 Α.Δ.Τ. ΑΒ 656966 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0012835 

Λογιστής Α’ τάξης 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τις οικονομικές καταστάσεις 

1.1.1. Επωνυμία 

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

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 Δήμο 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. Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και οι Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.". 

1.1.4. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2010 μέχρι 30/09/2010. Τα ποσά εμφανίζονται σε αυτές σε 
χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την αντίστοιχη περίοδο (01/01 - 30/9/2009) όσον αφορά στα κονδύλια συνολικού 
εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση 2009 (31/12/2009) για τα κονδύλια της 
κατάστασης οικονομικής θέσης. 

1.1.5. Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

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

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

1.1.6. Αντικείμενο και δραστηριότητα 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος είναι:  

1. H εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ζώων προέλευσης 
εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών. 

2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 
κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος, 
συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτού, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

3. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 
κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ψαριών, αλιευμάτων και υδρόβιων οργανισμών κάθε 
είδους, γόνου υδρόβιων οργανισμών κάθε είδους, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων 
συναφών παραγωγής τρίτων. 

4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, 
αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ελαιολάδου και ελαίων, καφέ και ροφημάτων, κρασιού, οίνου, 
ρακής, τσικουδιάς, ρακόμελου, ούζου, τσίπουρου, ποτών και ηδύποτων κάθε είδους, οινοπνευματωδών ή μη, συναφών 
ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 
κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία κτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και εξειδικευμένων 
τροφών και πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/ μεθόδων καλλιέργειας, 
κατεψυγμένων ή μη τροφίμων, αρτοσκευασμάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκισμάτων και γλυκών, παντός είδους 
γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδών διατροφής 
γενικότερα, καθώς και των σχετικών πρώτων υλών και πάσης φύσης καταναλωτικών αγαθών. 

6. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων και μονάδων βιολογικού καθαρισμού, παραγωγής οργανικού 
λιπάσματος, λιπασματοποίησης απορριμμάτων, αδρανοποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων 
(στερεών και υγρών) των εγκαταστάσεων και μονάδων της Εταιρίας, και η εκμετάλλευση, διακίνηση, εμπορία και παροχή 
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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. 

1.1.7. 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. 

1.1.8. 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. 

1.1.9. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Νοεμβρίου 2010. 

1.1.10. Εταιρεία με περιορισμένη χρονική διάρκεια 

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

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ. 
των μετόχων, με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημειώσεις 30.09.2010   31.12.2009   30.09.2010   31.12.2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.5 113.163 116.251 87.632 89.994 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.6 4.348 4.255 4.348 4.255 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  4.8.6 6.164 5.738 3.214 3.090 

Υπεραξία 2.708 2.708 - - 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 4.8.3 - - 16.886 16.301 

Λοιπές Επενδύσεις 57 57 57 57 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.736 466 212 453 
Αποθέματα 12.024 12.803 11.366 12.053 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 4.8.4 35.227 25.186 41.581 27.307 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.804 5.724 6.054 4.509 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 5.143 4.984 4.539 3.710 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 187.374   178.169   175.889   161.728 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               
Μετοχικό  Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382 
Υπέρ το Άρτιο 1.753 1.753 1.753 1.753 
Αποθεματικά 50.570 50.456 39.557 39.455 
Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον 954 1.150 9.963 7.072 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.658 65.740 63.654 60.661 

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής 65.658 65.740 63.654 60.661 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 574 613 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 66.232 66.353 63.654 60.661 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 4.8.5 10.707 10.403 7.939 7.591 
Προβλέψεις 4.12 696 628 686 619 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 203   160   243   160 
Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις 4.8.2 31.725 32.735 30.671 31.681 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 43.330 43.927 39.539 40.052 

Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 4.8.7 34.738 25.498 34.295 23.679 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.8.2 43.073 42.391 38.401 37.337 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 77.812 67.889 72.696 61.016 

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 121.142 111.816 112.235 101.067 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 187.374   178.169   175.889   161.728 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου (1/1 - 30/9/2010) 

 

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όμιλος   Εταιρεία 

  
Σημειώσεις 

1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2010   30.09.2009   30.09.2010   30.09.2009 

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.8.1 70.781 72.449 70.413 73.385 
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 7.728 9.071 4.357 4.481 

Σύνολο Πωλήσεων 78.509 81.520 74.770 77.866 
Κόστος Πωλήσεων 41.835 37.847 39.757 38.391 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 28.946 34.602 30.656 34.994 

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία   427  186  124  89 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  (3.269) (7.374) (1.911) (4.111) 

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 33.832   36.485   33.226   35.453 

Έξοδα Διοίκησης (5.940) (6.399) (4.378) (5.375) 
Έξοδα Διάθεσης (22.382) (21.039) (21.074) (20.307) 
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (1.554) (1.475) (909) (705) 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα (2.893) (4.114) (2.633) (3.904) 

Κέρδη Προ Φόρων 1.063   3.459   4.233   5.162 

Φόροι (548) (727)  (592) (656) 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων 515   2.731   3.641   4.506 

Κατανέμονται σε :   
Ιδιοκτήτες μητρικής 554 2.771 3.641 4.506 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (39) (40) - - 

Κέρδη Μετά Από Φόρους 

Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) 4.7 0,0188 0,0927 0,1235 0,1528 

Λοιπά συνολικά έσοδα Όμιλος   Εταιρεία 
  1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 
  30.09.2010   30.09.2009   30.09.2010   30.09.2009 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 12 - - - 
- - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα 12   -   -   - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 527   2.731   3.641   4.506 

Κατανέμονται σε : 
Ιδιοκτήτες μητρικής 566 2.771 3.641 4.506 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (39) (40) - - 
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2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου (1/7 - 30/9/2010) 

 
Κατάσταση συνολικών εσόδων Όμιλος   Εταιρεία 

  01.07.2010   01.07.2009   01.07.2010   01.07.2009 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2010   30.09.2009   30.09.2010   30.09.2009 

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 24.447 24.963 24.277 26.970 
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  3.001   4.867   1.746   1.797 

Σύνολο Πωλήσεων 27.448 29.830 26.023 28.766 

Κόστος Πωλήσεων 13.202 14.082 12.695 13.938 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 11.245 10.881 11.582 13.032 

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία  96 (844) (79) (626) 
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  (1.915) (2.141) (1.128) (1.164) 

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 12.426   12.763   12.121   13.039 

Έξοδα Διοίκησης (1.966) (2.535) (1.315) (2.097) 
Έξοδα Διάθεσης (8.848) (6.907) (8.544) (6.893) 
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (352) 5 (280) 254 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα (819) (1.873) (706) (1.817) 

Κέρδη Προ Φόρων 440   1.452   1.276   2.486 

Φόροι (29) (270) (55)  (333) 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων 411   1.182   1.221   2.153 

Κατανέμονται σε :   
Ιδιοκτήτες μητρικής 413 1.210 1.221 2.153 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (27) - - 

Κέρδη Μετά Από Φόρους 

Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) 0,0140 0,0401 0,0414 0,0967 

Λοιπά συνολικά έσοδα Όμιλος   Εταιρεία 
  01.07.2010   01.07.2009   01.07.2010   01.07.2009 
  30.09.2010   30.09.2009   30.09.2010   30.09.2009 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης εξωτερικού 185 - - - 
- - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα 185   -   -   - 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 596   1.182   1.221   2.153 

Κατανέμονται σε : 
Ιδιοκτήτες μητρικής 598 1.210 1.221 2.153 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2) (27) - - 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο Όμιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
Εις Νέον 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009 12.382 1.753 13.761 37.188 1.621 691 67.395 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1/ - 30/09/2009 - - - - 2.771 (40) 2.731 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2008 - - - - (649) - (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - 136 (136) - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2009 12.382 1.753 13.761 37.324 3.608 651 69.478 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.313 1.150 613 66.353 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 30/9/2010 - - - 12 554 (39) 527 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2009 - - - - (649) - (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - 102 (102) - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.427 954 574 66.232 

 

Η 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 2009 12.382 1.753 5.509 34.009 5.492 59.144 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1/ - 30/09/2009 - - - - 4.506 4.506 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2008 - - - - (649) (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - 136 (136) - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2009 12.382 1.753 5.509 34.145 9.213 63.001 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010 12.382 1.753 5.311 34.144 7.072 60.661 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 30/9/2010 - - - - 3.641 3.641 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2009 - - - - (649) (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - 102 (102) - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 12.382 1.753 5.311 34.246 9.963 63.654 
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2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών - Έμμεση μέθοδος 

  Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

  1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 

  30.09.2010   30.09.2009   30.09.2010   30.09.2009 

Λειτουργικές Δραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.063 3.459 4.233 5.162 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - - 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 5.441 5.753 4.577 4.745 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 69 - 43 - 

Προβλέψεις (176) (726) (176) (726) 

Συναλλαγματικές διαφορές 19 (73) 19 - 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (78) - (176) - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.993 4.126 2.809 3.917 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 356 (910) 563 (545) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (11.916) (2.281) (10.693) (5.762) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11.620 (5.301) 11.013 (2.779) 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.931) (3.855) (2.785) (3.646) 

Καταβεβλημένοι φόροι (357) (585) (357) (585) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.102   (393)   9.069   (218) 

Επενδυτικές Δραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (334) (250) (334) (250) 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (3.265) - (5.512) - 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων 25 - 25 - 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.907) (2.956) (2.426) (2.606) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 396 323 73 218 

Τόκοι εισπραχθέντες 1 12 1 13 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - - 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 466 - 466 - 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.619)   (2.871)   (7.708)   (2.626) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 585 - - - 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 23.296 28.840 23.296 28.840 

Εξοφλήσεις δανείων (23.198) (25.488) (22.816) (24.901) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) (427) (405) (427) (405) 

Μερίσματα πληρωθέντα (584) (649) (584) (649) 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) (328)   2.299   (531)   2.885 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
155 (965) 829 42 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.984   3.315   3.710   1.748 

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3   -   -   - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.143   2.350   4.539   1.790 
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4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική Αναφορά». Δεν περιλαμβάνονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και θα πρέπει να 
εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2009. 

4.2. Λογιστικές αρχές 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί 
στις πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, εκτός από τις παρακάτω 
περιπτώσεις που αφορούν σε υιοθέτηση των παρακάτω κανονισμών της Ε.Ε. :  

Νέα πρότυπα και διερμηνείες   

α/α Κανονισμός 
υιοθέτησης Τίτλος Δ.Π.Χ.Α. που αφορά 

1 Νο 550/2010 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1. Πρόσθετες Εξαιρέσεις για τους Υιοθετούντες για 
Πρώτη Φορά Δ.Π.Χ.Α. 1 

2 Νο 244/2010 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών Δ.Π.Χ.Α. 2 

3 Νο 243/2010 Βελτιώσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Διάφορα 

4 Νο 1164/2009 ΕΔΔΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 

5 Νο 1142/2009 ΕΔΔΠΧΑ 17. Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 

6 Νο 1136/2009 Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ (αντικατάσταση) Δ.Π.Χ.Α. 1 

7 Νο 839/2009 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39. Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία Δ.Λ.Π. 39 

8 Νο 636/2009 ΕΔΔΠΧΑ 15. Συμβάσεις για την κατασκευή ακινήτων Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 

9 Νο 495/2009 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση) Δ.Π.Χ.Α. 3 

10 Νο 494/2009 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27. Ενοποιημένες και Ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις Δ.Λ.Π. 27 

11 Νο 460/2009 ΕΔΔΠΧΑ 16. Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση 
εξωτερικού Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 

12 Νο 254/2009 ΕΔΔΠΧΑ 12. Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 

 

Συνοπτικά οι μεταβολές που επήλθαν και η επίδραση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως 
εξής: 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ (Κανονισμός ΕΕ 550/2010) 

Η τροποποίηση αναφέρεται στις οντότητες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ για πρώτη φορά και δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών  (Κανονισμός ΕΕ 244/2010) 

Με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 2 διευκρινίζεται η λογιστική μεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των 
μετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις μετρητοίς και η υποχρέωση αναλαμβάνεται από άλλη 
οντότητα του ομίλου (συναλλαγές ομίλων οι οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 
διακανονίζονται σε μετρητά). Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή του εν λόγω τροποποιημένου προτύπου. 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009  

Κατά το 2009 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2009 – μια σειρά προσαρμογών σε 12 
Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία 
δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρμογές είχαν 
ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη 
εφαρμογή τους δεν επιτρεπόταν.   
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ΕΔΔΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (Κανονισμός ΕΕ 1164/2009) 

Η ΕΔΔΠΧΠ 18 είναι μία διερμηνεία η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη λογιστική καταχώρηση των 
μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, μηχανών και εξοπλισμού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την κατασκευή 
περιουσιακού στοιχείου, μηχανής ή εξοπλισμού. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή της εν λόγω διερμηνείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 17. Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες (Κανονισμός ΕΕ 1142/2009) 

Η ΕΔΔΠΧΠ 17 είναι μία διερμηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των 
διανομών μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή της εν λόγω 
διερμηνείας. 

Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ (αντικατάσταση) (Κανονισμός ΕΕ 1136/2009)  

Το αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ΔΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ΔΠΧΑ 1 και η 
τροποποίησή του μελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο μερικές παρωχημένες 
μεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαμβάνονται μερικές ήσσονος σημασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις 
παραμένουν αμετάβλητες. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή του εν λόγω αναθεωρημένου προτύπου. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39. Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία (Κανονισμός ΕΕ 839/2009) 

Οι τροποποιήσεις στο 39 αποσαφηνίζουν το πώς χρησιμοποιείται η λογιστική αντιστάθμισης στο μέρος του 
χρηματοοικονομικού μέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισμό και στα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης όταν 
χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή του εν λόγω τροποποιημένου 
προτύπου. 

ΕΔΔΠΧΑ 15. Συμβάσεις για την κατασκευή ακινήτων» (Κανονισμός ΕΕ 636/2009) 

Η ΕΔΔΠΧΑ 15 αποτελεί διερμηνεία που διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 
λογαριασμούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν μια σύμβαση κατασκευής εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής ή του Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή της εν 
λόγω διερμηνείας 

Αναθεώρηση του  ΔΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση) (Κανονισμός ΕΕ 495/2009) 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 έχει θεσπίσει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει 
και επιμετρά στα βιβλία του τα διάφορα στοιχεία (όπως αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις, 
μη ελέγχουσες συμμετοχές και υπεραξία) που συνδέονται με τη λογιστική αντιμετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει, 
επίσης, τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά με τις πράξεις αυτές. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η 
εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση καθώς και η αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα.  Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν απέκτησε ούτε απώλεσε συμμετοχή 
σε συνένωση επιχειρήσεων ως εκ τούτου δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3. 
Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται σε συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης 
είναι την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που ξεκινά την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009 ήτοι για τον 
Όμιλο την 1/1/2010.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27. Ενοποιημένες και Ατομικές οικονομικές καταστάσεις (Κανονισμός ΕΕ 494/2009) 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιες περιστάσεις μια οικονομική οντότητα οφείλει να συντάσσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι μητρικές οικονομικές οντότητες τις μεταβολές των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε θυγατρικές και πώς πρέπει να επιμερίζονται οι ζημίες μιας θυγατρικής μεταξύ της ελέγχουσας και 
της μη ελέγχουσας συμμετοχής. Μεταξύ άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μια 
θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Από την 
υποχρεωτική αναδρομική εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27 δεν επήλθε σημαντική μεταβολή. 

ΕΔΔΠΧΑ 16. Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση εξωτερικού (Κανονισμός ΕΕ 460/2009) 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 αποτελεί διερμηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών 
προτύπων (ΔΛΠ) 21 και ΔΛΠ 39 σε περιπτώσεις στις οποίες μια οικονομική οντότητα αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό 
κίνδυνο που προκύπτει από τις καθαρές επενδύσεις της σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού. Δεν προέκυψε επίδραση από την 
εφαρμογή της εν λόγω διερμηνείας. 

ΕΔΔΠΧΑ 12. Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (Κανονισμός ΕΕ 254/2009) 

Η ΕΔΔΠΧΑ 12 αναφέρεται σε παραχωρήσεις που γίνονται από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Καλύπτει τα ζητήματα 
λογιστικής αντιμετώπισης αυτών των συμβάσεων από την πλευρά του διαχειριστή, δηλαδή του ιδιώτη. Δεν προέκυψε 
επίδραση από την εφαρμογή της εν λόγω διερμηνείας. 
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4.3. Σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές 

4.3.1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Την  7/9/2010 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε την έκδοση τριών (3) 
κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, και συγκεκριμένα: 

− από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 3.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας,  
− από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 7.000.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας  
− και από την EFG EUROBANK ERGASIAS ύψους 8.000.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας,  
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας 
και την μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. 

4.3.2. Ίδρυση κοινοπραξιών 

Κατά την τρέχουσα περίοδο ιδρύθηκε κοινοπραξία με την επωνυμία “Creta Farms Nordic AB” με έδρα τη Σουηδία. Ο Όμιλος 
συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 50%, σε συνεργασία με την εταιρεία “Parsons A.B.” (50%). 

Παράλληλα, κατά την τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Creta Foods S.A.” με έδρα το 
Λουξεμβούργο και η κατά 80% έμμεση θυγατρική “Creta Farms Limited” με έδρα την Κύπρο. Σημειώνεται πως η 
νεοϊδρυθείσα θυγατρική “Creta Farms Limited” δεν είχε δραστηριότητα. 

4.3.3. Απορρόφηση θυγατρικής 

Με τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.”  και “Creta Farm International 
Συμμετοχών Α.Ε”  ανακοινώθηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Η απορρόφηση της εταιρείας κρίνεται σκόπιμη, 
υλοποιώντας το στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση του 
Ομίλου. Σημειώνεται πως η 30η Σεπτεμβρίου 2010 καθορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των 
συγχωνευομένων εταιρειών.  

Η διαδικασία συγχώνευσης βρίσκεται σε εξέλιξη και η εταιρεία βάσει της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών προβαίνει 
στις απαιτούμενες ανακοινώσεις. 

4.4. Λειτουργικοί τομείς 
4.4.1. 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 Βοοειδή Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

4.4.2. Έσοδα κατά τομέα 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες στην περίοδο, κατά σημαντικό προϊόν ή υπηρεσία, εμφανίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Η παρουσίαση γίνεται με τον τρόπο που αυτά αποτιμούνται στις οικονομικές καταστάσεις, που είναι ο ίδιος που 
αυτά αποτιμούνται και για τους τομείς.  

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες κατά προϊόν 
Αρ. Προϊόν Όμιλος Εταιρεία 

1 Αλλαντικά 71.073 70.520
2 Βοοειδή 7.435 4.250

  Σύνολα 78.509 74.770

4.4.3.  Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σημαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 
1 Ελλάδα 76.747 79.899 
2 Κύπρος 1.160 1.018 
3 Ισπανία 91 - 
4 Αμερική 510 603 

  Σύνολα 78.509 81.520 
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4.4.4. Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

Τα πάγια στοιχεία του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή κατά βασική κατηγορία, εκτός αυτών που ρητά αποκλείονται από το 
Δ.Π.Χ.Α. 8, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Πάγια κατά γεωγραφική περιοχή 

Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
30/9/2010 

Ενσώματα Άυλα  
1 Ελλάδα 113.087 4.348 
2 Κύπρος - - 
3 Ισπανία 35 - 
4 Αμερική 41 - 

  Σύνολα 113.163 4.348 

Πάγια κατά γεωγραφική περιοχή 

Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
31/12/2009 

Ενσώματα Άυλα  
1 Ελλάδα 116.232 4.255 
2 Κύπρος - - 
3 Ισπανία - - 
4 Αμερική 19 - 

  Σύνολα 116.251 4.255 

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

Κανένας από τους πελάτες του ομίλου, με την έννοια που ορίζονται στο Δ.Π.Χ.Α. 8, δεν συμμετέχει στα συνολικά έσοδα με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. 

4.4.6. Συμφωνίες μεγεθών κατά τομέα και αναλύσεις 

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες κατά τομέα και η συμφωνία τους με τις οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται είναι αυτές που εμφανίζονται στη διοικητική πληροφόρηση της εκδότριας σε περιοδική βάση.  

Συμφωνία μεγεθών κατά τομέα και αιτιολόγηση διαφορών         

Αρ. Τομέας Πωλήσεις Αποτελέσματα 
προ φόρων 

Αποτελέσματα 
μετά φόρων 

Συνολικό 
ενεργητικό 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 

1 Αλλαντοβιομηχανία 71.307 3.114 2.555 150.530 104.352 
2 Χοιροτροφική 7.202 (2.051) (2.041) 36.844 16.790 

  Σύνολα 78.509 1.063 515 187.374 121.142 
 

Αναλύσεις μεγεθών κατά τομέα       
Αρ. Τομέας Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

1 Τόκοι - έσοδα 90 10 100 
2 Τόκοι - έξοδα (2.688) (305) (2.993) 
3 Αποσβέσεις 4.324 1.117 5.441 
4 Φόροι εισοδήματος (559) 11 (548) 

4.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου παρουσιάζεται 
στους παρακάτω πίνακες. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 24.406 67.967 49.961 3.260 7.174 1.795 154.563 

Προσθήκες - 252 306 198 101 3.639 4.496 
Αναπροσαρμογή (398) (478) - - - - (877) 
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - 
Μειώσεις - - (371) (58) (20) - (450) 
Μεταφορές - 187 247 - 141 (576) - 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 24.008 67.927 50.143 3.400 7.396 4.859 157.733 

Προσθήκες 604 223 333 104 111 1.150 2.525 
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 0 1 1 
Μειώσεις - (231) (325) (34) (1) (64) (654) 
Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 24.612 67.919 50.152 3.471 7.506 5.945 159.605 
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Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 7.350 19.948 2.102 5.230 - 34.629 

Προσθήκες - 1.835 4.214 448 704 - 7.201 
Αναπροσαρμογή - (79) - - - - (79) 
Μειώσεις - - (205) (46) (18) - (268) 
Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 9.106 23.957 2.505 5.916 - 41.483 

Προσθήκες - 1.339 3.156 283 420 - 5.199 
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 0 - 0 
Μειώσεις - (36) (196) (9) - - (241) 
Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 - 10.409 26.917 2.779 6.336 - 46.441 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 24.406 60.617 30.013 1.159 1.944 1.795 119.934 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009 24.008 58.822 26.187 895 1.480 4.859 116.250 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 24.612 57.510 23.235 692 1.170 5.945 113.163 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 17.655 47.420 45.063 2.760 6.820 1.790 121.509 

Προσθήκες - 15 206 168 99 3.362 3.851 

Αναπροσαρμογή (350) 114 - - - - (235) 

Μειώσεις - - (156) (32) (1) - (189) 

Μεταφορές - 187 247 - 141 (576) - 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 17.305 47.737 45.361 2.896 7.059 4.577 124.936 

Προσθήκες 604 8 213 92 95 1.034 2.046 

Μειώσεις - - - (34) (1) (48) (82) 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 17.909 47.745 45.574 2.955 7.154 5.563 126.900 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 4.492 17.808 1.778 4.998 - 29.076 

Προσθήκες - 1.046 3.854 401 663 - 5.965 

Αναπροσαρμογή - 14 - - - - 14 

Μειώσεις - - (87) (24) (1) - (112) 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 5.552 21.574 2.156 5.661 - 34.942 

Προσθήκες - 786 2.903 251 395 - 4.335 

Μειώσεις - - - (9) - - (9) 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 - 6.338 24.477 2.398 6.055 - 39.269 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 17.655 42.929 27.256 982 1.822 1.790 92.433 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009 17.305 42.186 23.787 741 1.399 4.577 89.994 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 17.909 41.407 21.097 557 1.099 5.563 87.632 
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4.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ο Όμιλος 

Αξία κτήσης 
Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 318 4.820 5.138 

Προσθήκες - 339 75 413 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 657 4.895 5.551 

Προσθήκες 312 29 39 380 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 312 686 4.934 5.931 

Αποσβέσεις 
Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - - 936 936 

Προσθήκες - 10 352 361 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 10 1.287 1.297 

Προσθήκες 10 15 262 286 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 10 24 1.549 1.583 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 318 3.885 4.203 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 647 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 302 661 3.385 4.348 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Δικαιώματα βιομηχανικής  
ιδιοκτησίας Έξοδα ανάπτυξης Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 318 4.816 5.134 

Προσθήκες - 339 75 413 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 657 4.891 5.547 

Προσθήκες 312 29 39 380 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 312 686 4.930 5.927 

Αποσβέσεις Δικαιώματα βιομηχανικής  
ιδιοκτησίας Έξοδα ανάπτυξης Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2008 - - 932 932 

Προσθήκες - 10 352 361 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 10 1.283 1.293 

Προσθήκες 10 15 262 286 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεμβρίου 2010 10 24 1.545 1.579 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 - 318 3.884 4.203 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009 - 647 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεμβρίου 2010 302 661 3.385 4.348 

4.7. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί 
του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία. 

Οι υπολογισμοί παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: 

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

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 
Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         
  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 
Μείον: Μερίσματα προνομιούχων μετοχών που αφορούν τη χρήση - - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 
Πλέον: Προσαρμογή τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές - - - - 

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 
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Παράμετροι υπολογισμού παρονομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή           
  1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 Σταθμισμένη τιμή 

Περιγραφή Αριθμός 
μετοχών Ημέρες Αριθμός 

μετοχών Ημέρες Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούμενη 
περίοδος 

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά μετοχή             

Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης  
(χωρίς εκείνες που παρέχουν δικαίωμα ανάκλησης) 29.480.000 272 29.480.000 272 29.480.000 29.480.000 

Αυξήσεις             
Αύξηση με μετρητά - - - - - - 

Συνενώσεις  - - - - - - 

Μειώσεις με καταβολή στους μετόχους             
Μειώσεις κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους - - - - - - 

Μεταβολή μετοχών χωρίς μεταβολή των πόρων             
Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - - - - - - 

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 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 
Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 
Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         
  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 
  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0188 0,1235 0,0927 0,1528 
Β. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή     
  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών 554.034 3.641.058 2.731.394 4.505.901 

  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 0,0188 0,1235 0,0927 0,1528 

4.8. Εποχικότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μεταβολές  

4.8.1. Κύκλος εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου: 

Όμιλος 

Πωλήσεις 1/1 - 
30/9/2010   1/1 - 

30/9/2009 
Πωλήσεις Εμπορευμάτων 3.460   3.765 
Πωλήσεις Προϊόντων 74.750   77.348 
Λοιπές Πωλήσεις 246   385 
Έσοδα από Υπηρεσίες 53   22 
  78.509   81.520 

 

Εταιρεία 

Πωλήσεις 1/1 - 
30/9/2010   1/1 - 

30/9/2009 
Πωλήσεις Εμπορευμάτων 2.300   2.144 
Πωλήσεις Προϊόντων 72.216   75.410 
Λοιπές Πωλήσεις 201   290 
Έσοδα από Υπηρεσίες 53   22 
  74.770   77.866 

 

Η πτώση του κύκλου εργασιών κατά 4% στην περίοδο αντικατοπτρίζει μεν την επίδραση της δυσμενούς συγκυρίας, 
παρουσιάζει ωστόσο αύξηση 4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2010 και 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους.  

Οι πωλήσεις της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα, καθώς η ζήτηση δεν παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση κατά 
τη διάρκεια του έτους. 
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4.8.2. Δανεισμός 

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Όμιλος 
Δανεισμός 30/9/2010   31/12/2009 
Ομολογιακά δάνεια 20.951   18.998 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 5.798   8.215 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 4.975   5.522 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 43.073   42.391 
  74.798   75.126 

 

Εταιρεία 
Δανεισμός 30/9/2010   31/12/2009 
Ομολογιακά δάνεια 20.951   18.998 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 4.745   7.161 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 4.975   5.522 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 38.401   37.337 
  69.072   69.018 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος, όπως παρουσιάζεται και στην κατάσταση ταμειακών ροών, εισέπραξε 23,3 εκ. € από 
αναληφθέντα δάνεια και εξόφλησε 23,2 εκ. €. 

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. 

4.8.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές/κοινοπραξίες 

Όπως αναφέρθηκε, κατά την περίοδο ιδρύθηκαν νέες θυγατρικές και κοινοπραξίες. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι 
επωνυμίες των εταιρειών που ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το κόστος κτήσης αυτών, όπως 
διαμορφώνεται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. 

Εταιρεία 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές / Κοινοπραξίες 30/9/2010   31/12/2009 
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.302   9.302 
ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. Α.Ε 6.201   6.201 
Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε. 790   790 
Creta Farm Cyprus LTD 9   9 
Creta Farm Espana SL 500   - 
Creta Foods SA 31   - 
Creta Farms Nordic AB 53   - 
  16.886   16.301 

4.8.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Όμιλος       
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 30/9/2010   31/12/2009 
Πελάτες 18.258   15.912 
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 6.127   4.210 
Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις 108   600 
Επιταγές εισπρακτέες 11.355   5.115 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 115   84 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (736)   (735) 
  35.227   25.186 

 

Εταιρεία       
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 30/9/2010   31/12/2009 
Πελάτες 20.262   17.232 
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 10.705   5.194 
Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις 108   576 
Επιταγές εισπρακτέες 10.959   4.790 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 102   71 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (556)   (556) 
  41.581   27.307 
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Οι μεταβολές που παρατηρούνται στις εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας οφείλονται: 

− Σε μερική αύξηση του χρόνου πίστωσης των υφιστάμενων πελατών 
− Σε μη χρηματοδοτούμενο τμήμα εκχωρημένων απαιτήσεων και επιταγών 
− Σε χρηματοδότηση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου 

4.8.5. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην όψη της κατάστασης 
οικονομικής θέσης, δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, που στη προκειμένη περίπτωση 
είναι οι ελληνικές φορολογικές αρχές. 

Όμιλος       
Αναβαλλόμενη φορολογία 30/9/2010   31/12/2009 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.048   3.048 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13.755   13.452 
  (10.707)   (10.403) 

Εταιρεία       
Αναβαλλόμενη φορολογία 30/9/2010   31/12/2009 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.446   2.446 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.385   10.037 
  (7.939)   (7.591) 

4.8.6. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

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

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία     
1/1 - 30/9/2010

  Όμιλος Εταιρεία

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης περιόδου 5.738 3.090 

Αγορές / Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης - - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της χρήσης (7.728) (4.357) 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου  6.164 3.214 

Κέρδη (ζημίες) από επιμέτρηση στην εύλογη αξία μείον το εκτιμώμενο στο τόπο της 
πώλησης κόστος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 8.155 4.481 

      

Ενσωματωμένα σε : 

Πωλήσεις 7.728 4.357 

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   427 124 
      

  1/1 - 30/9/2010
  Όμιλος Εταιρεία

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   427 124 

Μείον Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.269) (1.911) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.842) (1.787) 
      

  1/1 - 30/9/2010
  Όμιλος Εταιρεία

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή 17.464 9.657 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή 27.483 15.530 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 44.947 25.187 

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. 

4.8.7. Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση του κονδυλίου της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται παρακάτω για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

Όμιλος       
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 30/9/2010   31/12/2009 
Προμηθευτές εσωτερικού 9.411   9.896 
Προμηθευτές Εξωτερικού 5.423   3.536 
Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 12.229   7.969 
Πιστωτές Διάφοροι 3.279   537 
Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη 365   780 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 608   1.062 
Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 3.423   1.718 
  34.738   25.498 
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Εταιρεία       
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 30/9/2010   31/12/2009 
Προμηθευτές εσωτερικού 10.057   9.824 
Προμηθευτές Εξωτερικού 5.409   3.330 
Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 11.381   6.989 
Πιστωτές Διάφοροι 3.420   204 
Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη 366   766 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 474   990 
Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 3.188   1.577 
  34.295   23.679 

Συνοπτικά οι μεταβολές που παρουσιάζονται στα στοιχεία των υποχρεώσεων αναλύονται ως έξης: 

− Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και επιταγές πληρωτέες: H αύξηση των επιταγών πληρωτέων του Ομίλου και της 
Εταιρείας οφείλεται στο γεγονός, πως τόσο με αναδιαπραγμάτευση των όρων πίστωσης των προμηθευτών, όσο και με 
πολιτικές αντιμετώπισης του κινδύνου ρευστότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία, επιμηκύνθηκε ο χρόνος εξόφλησης 
προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού. 

− Πιστωτές διάφοροι: Η μεταβολή αφορά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών πιστωτών διάφορων. 
− Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα: Η μεταβολή αφορά προϋπολογισμένα έξοδα προμηθευτών, αναλογία επιδομάτων 

προσωπικού και αμοιβών τρίτων. 

4.8.8. Λειτουργικές ροές 

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

Όμιλος       
Ροές 30/9/2010   30/9/2009 
Λειτουργικές ροές 6.102   (393) 
Επενδυτικές ροές (5.619)   (2.871) 
Χρηματοδοτικές ροές (328)   2.299 
  155   (965) 

Εταιρεία       
Ροές 30/9/2010   30/9/2009 
Λειτουργικές ροές 9.069   (218) 
Επενδυτικές ροές (7.708)   (2.626) 
Χρηματοδοτικές ροές (531)   2.885 
  829   42 

Οι λειτουργικές ροές της εταιρείας και του Ομίλου επιτρέπουν τη πραγματοποίηση επενδύσεων βάσει του επιχειρηματικού 
της σχεδιασμού. Τα ποσά που δαπανώνται σε επενδύσεις, αναμένεται να αποδώσουν σε μέσο-μακροπρόθεσμο στάδιο 
δίνοντας την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου σε διεθνές επίπεδο. 

4.9. Μερίσματα 

Την 27η Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2009, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2010.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), το μέρισμα αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην 
πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% σε βάρος των μετόχων, έτσι ώστε το συνολικό 
καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,0198 ευρώ.  

4.10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
Με τον Ν. 3888/2010 (Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την 
αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 175/30-09-2010, καθορίστηκε 
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την 
κατάργησή τους. Βάσει του άρθρου 4 εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του νόμου η μητρική εταιρεία του Ομίλου λόγω 
διαπραγμάτευσή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου “ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.”, “ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε.” και “Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε.” υπάγονται στις ρυθμίσεις. Το συνολικό ποσό 
φόρων ανέρχεται στο ποσό των 130 χιλ. € και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της επόμενης περιόδου.  
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Σχετικά με τις λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, αυτές έχουν ως εξής: 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Αρ. Ενδεχόμενη Υποχρέωση Αφορά Εκτίμηση 
ποσού 

1 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων Μητρική 103 

2 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων Ενοποιούμενες 145 

      248 

 

Σημειώνεται ότι την 17/9/2010 εξαλείφθηκε προσημείωση ακινήτων ποσού 440,2 χιλ. €. 

4.11. Δομή Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου όπως αυτή έχει την 30η Σεπτεμβρίου 2010, έχει ως εξής: 

Δομή Ομίλου         

α/α Επωνυμία Σχέση με την 
Εκδότρια Έδρα Ποσοστό 

Συμμετοχής 
Τρόπος ενοποίησης στην 

εκδότρια 
1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Εκδότρια Ελλάδα - - 
2 ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 95% Ολική ενοποίηση 
3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 98% Ολική ενοποίηση 
4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος 100% Ολική ενοποίηση 
5 Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 100% Ολική ενοποίηση 
6 Creta Farms España, S.L. Κοινοπραξία Ισπανία 50% Αναλογική ενοποίηση 
7 Creta Farms USA, LLC Κοινοπραξία Η.Π.Α. 50% Αναλογική ενοποίηση 
8 Creta Foods S.A. Θυγατρική Λουξεμβούργο 100% Ολική ενοποίηση 
9 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία 50% Αναλογική ενοποίηση 

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

Όμιλος - Κίνηση Προβλέψεων         

  31/12/2009 Σχηματισμός 
πρόβλεψης 

Χρησιμοποίηση 
προβλέψεων 31/12/2010 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 736 - - 736 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 430 - (176) 253 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 - - 198 
Λοιπές προβλέψεις - 244 - 244 

  1.364 244 (176) 1.431 

Εταιρεία - Κίνηση Προβλέψεων         

  31/12/2009 Σχηματισμός 
πρόβλεψης 

Χρησιμοποίηση 
προβλέψεων 31/12/2010 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 556 - - 556 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 421 - (176) 244 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 - - 198 
Λοιπές προβλέψεις - 244 - 244 

  1.175 244 (176) 1.242 

4.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Την 4η Οκτωβρίου 2010 η θυγατρική εταιρεία «Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε.» απέκτησε επιπλέον ποσοστό 
30% της θυγατρικής της εταιρείας «Creta Farms USA, LLC». Το αντίτιμο της συναλλαγής ανήλθε σε 1.800 χιλ. $ ενώ 
υφίσταται και ενδεχόμενο αντάλλαγμα 600 χιλ. $ (σύνολο 2.400 χιλ. $).  

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία αναγνώρισης και επιμέτρησης των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων, των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και την αναγνώριση και επιμέτρηση υπεραξίας με βάση τις διατάξεις του 
αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου δεν δύναται να γνωστοποιήσει στο παρόν στάδιο 
τις ακριβείς επιδράσεις της συνένωσης.  

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται πριν τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, όποτε και θα γίνουν οι απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
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4.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

4.14.1. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη, όπως αυτές ορίζονται με βάση το Δ.Λ.Π 24, ήταν οι εξής: 

Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη         
    Όμιλος Εταιρία 
Αρ. Είδος παροχών 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 
1 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους 1.166 860 1.166 860 
    1.166 860 1.166 860 

4.14.2. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών που επιδρούν στα συνολικά έσοδα 

Στην περίοδο υπήρξαν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, οι οποίες επέδρασαν στα αποτελέσματα. Πληροφορίες για αυτές τις 
συναλλαγές κατά κατηγορία συναλλαγής και κατηγορία συνδεμένων μερών, παρέχονται στη συνέχεια. 

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 Κοινοπραξίες 

Βασικά 
Διοικητικά 
Στελέχη  

Άλλα Συνδεμένα 
Μέρη 

Αγορές Αγαθών 187   187 - - - 

Πωλήσεις Αγαθών   1.197 1.021 88 - 88 

Παροχή Υπηρεσιών   225 225 - - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηματοδοτήσεις προς συνδεμένα μέρη    174 - 87 - 87 

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από 
συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 1.166   - - 1.166 - 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσματα της εκδότριας 1.353 1.595 1.433 174 1.166 175 

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 

Κοινοπραξίες 
που δεν 

ενοποιούνται 

Βασικά 
Διοικητικά 
Στελέχη  

Άλλα Συνδεμένα 
Μέρη 

Αγορές Αγαθών -   - - - - 

Πωλήσεις Αγαθών   88 - - - 88 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηματοδοτήσεις προς συνδεμένα μέρη    87 - - - 87 

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από 
συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 1.166   - - 1.166 - 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσματα της εκδότριας 1.166 175 - - 1.166 175 

4.14.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων ή ιδίων 
κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της κατάστασης οικονομικής θέσης από συνδεμένα μέρη, κατά κατηγορία 
συνδεμένων μερών, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

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

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

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων           
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 4.284   - 2.142 2.142 

Αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων (κεφαλαίου κ.λ.π.) εισφορά από την εκδότρια 584   31 553 - 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν 
 απαίτηση για την εκδότρια 10.599   6.102 132 4.365 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που  
δημιουργούν υποχρέωση για την εκδότρια   81 81 - - 

Σύνολα 15.467 81 6.214 2.827 6.506 
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Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια     

Όμιλος (Ενοποιημένες Καταστάσεις) Στις ενοποιημένες καταστάσεις Κατανομή στα συνδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Κοινοπραξίες  
Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων         
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 2.142   2.142 - 
Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 4.593   132 4.461 

Σύνολα 6.735 - 2.274 4.461 

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Mε βάση την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε ένα ελάχιστο 
περιεχόμενο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στον πολιτικό και οικονομικό Τύπο. 
Επειδή τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται 
ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτημα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να μελετήσει τις συνολικές οικονομικές καταστάσεις και 
την έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.  

Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες κανονικά 
εμφανίζονται στις Σημειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όμως για αυτά τα θέματα, 
μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες παραγράφους μέσα στο κείμενο των σημειώσεων ή να μην παρέχεται ακριβώς με τον 
τρόπο που επιβάλλεται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα αναπτυχθούν θέματα που αναφέρονται στην απόφαση και θα δοθεί η 
σχετική πληροφόρηση, με τρόπο πιο πλήρη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραπομπές στο κείμενο των 
οικονομικών καταστάσεων. 

5.1. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις 
κονδυλίων 

Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων 
των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.  

5.2. Εταιρικά γεγονότα 

− Την 11/3/2010 καταβλήθηκε ποσό 250 χιλ. € που αφορά σε αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία «Creta Farms España, 
S.L.» που συμμετέχει η μητρική εταιρεία κατά 50%.  

− Την 14η Σεπτεμβρίου 2010 ιδρύθηκε κοινοπραξία με την επωνυμία “Creta Farms Nordic AB”, στην οποία η μητρική 
εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50%. Η μητρική εταιρεία συμμετέχει στην εν λόγω κοινοπραξία σε συνεργασία με την 
εταιρεία “Parsons AB”. 

− Κατά την περίοδο αναφοράς ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Creta Foods S.A.” με έδρα το Λουξεμβούργο. 
Τα παραπάνω γεγονότα δεν επέφεραν μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών ή/και στα αποτελέσματα μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας. Στη σημείωση 4.3 
γίνεται γνωστοποίηση των γεγονότων. 

5.3. Απορρόφηση θυγατρικής 

Με την από 29/9/2010 συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» και «Creta Farm 
International Συμμετοχών Α.Ε.», αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν. 2190/20. Η 30η Σεπτεμβρίου 2010 ορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού 
μετασχηματισμού. 

5.4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεμότητα    

α/α Επωνυμία Ημερομηνία μέχρι την οποία 
έχει ελεγχθεί φορολογικά 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 

2 ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 31/12/2006 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 31/12/2006 

4 Creta Farm Cyprus LTD - 
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5 Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε. 31/12/2009 

6 Creta Farms España, S.L. - 

7 Creta Farms USA, LLC - 

8 Creta Foods S.A. - 

9 Creta Farms Nordic AB - 

Για τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες/κοινοπραξίες δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. Παράλληλα, οι 
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου «ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε.», «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και «Creta Farms International 
Συμμετοχών Α.Ε.», για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάχθηκαν στις διατάξεις του Ν. 3888/2010 περί επίλυσης των 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. 

5.5. Προβλέψεις 
Οι σχηματισμένες προβλέψεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Σωρευτικές προβλέψεις (σε χιλ. €)     
Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρεία 
1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 198 
2 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 253 244 
3 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 736 556 
4 Λοιπές προβλέψεις 244 244 
    1.431 1.242 

5.6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30/9/2010) ήταν 787 άτομα για τον Όμιλο 
και 729 άτομα για την εταιρία, ενώ στο τέλος της προηγούμενης περιόδου (30/09/2009) ήταν 827 για τον Όμιλο και 774 
άτομα για την εταιρία. 

5.7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Υπήρξαν συναλλαγές στην περίοδο και εμφανίζονται υπόλοιπα στην κατάσταση οικονομικής θέσης, που αφορούν συνδεμένα 
μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24.  Στην παράγραφο 4.14 που αφορά στις γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 24, γίνεται 
εκτενής αναφορά σε αυτές τις συναλλαγές και τα υπόλοιπα, με βάση τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων.  

Στη συνέχεια παρέχονται ορισμένες συνοπτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Σημειώνεται ότι συναλλαγές και υπόλοιπα 
με Βασικά Διοικητικά Στελέχη, εμφανίζονται διακεκριμένα από τις άλλες συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη     
  Όμιλος Εταιρεία 
Εισροές 175 1.595 
Εκροές - 187 
Απαιτήσεις 6.735 14.883 
Υποχρεώσεις - 81 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.166 1.166 

5.8. Λοιπά συνολικά έσοδα 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το ποσό 12 χιλ. € που έχει καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα αφορά σε συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν από μετατροπή εκμετάλλευσης στο εξωτερικό ($ και SEK), στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου 
(€) βάσει της παραγράφου 32 του Δ.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος». 

5.9. Δομή Ομίλου 

Για τη δομή του Ομίλου και τη μέθοδο ενοποίησης, οι πληροφορίες παρέχονται στη συνέχεια. 

Δομή Ομίλου         

α/α Επωνυμία Σχέση με την 
Εκδότρια Έδρα Ποσοστό 

Συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης  

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Εκδότρια Ελλάδα - - 

2 ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 95% Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 98% Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος 100% Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα 100% Ολική ενοποίηση 

6 Creta Farms España, S.L. Κοινοπραξία Ισπανία 50% Αναλογική ενοποίηση 

7 Creta Farms USA, LLC Κοινοπραξία Η.Π.Α. 50% Αναλογική ενοποίηση 

8 Creta Foods S.A. Θυγατρική Λουξεμβούργο 100% Ολική ενοποίηση 

9 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία 50% Αναλογική ενοποίηση 

Στην  τρέχουσα περίοδο (1/1 - 30/9/2010) οι εταιρείες: 
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− Creta Farms España, S.L., 
− Creta Foods S.A., 
− Creta Farms Nordic AB, 
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για πρώτη φορά, καθώς ιδρύθηκαν την τρέχουσα περίοδο.  

Η ενσωμάτωση των παραπάνω εταιρειών στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% 
στον κύκλο εργασιών ή/και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των 
ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας. 

5.10. Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής 

Μετά την ημερομηνία αναφοράς (4/10/2010) εξαγοράστηκε επιπλέον ποσοστό 30% της, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, 
κοινοπραξίας «Creta Farms USA, LLC» από τη θυγατρική εταιρεία «Creta Farm International Συμμετοχών Α.Ε.». Με την 
εξαγορά, η μητρική εταιρεία απέκτησε μέσω της θυγατρικής της τον έλεγχο της εταιρείας. 

5.11. Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 

Σύμφωνα με το Ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-
μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 
6/5/2010, αναμένεται να επιβληθεί στην μητρική εταιρεία έκτακτη, εφάπαξ εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό 
καθαρό εισόδημα της χρήσης 1/1 – 31/12/2009.  Το ύψος της εν λόγω εισφοράς αναμένεται να ανέλθει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου, για τον Όμιλο/Εταιρεία στο ύψος των 243,5 χιλ. €.  Το ποσό αυτό έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της 
τρέχουσας περιόδου 1/1 - 30/09/2010. 

5.12. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει Ν. 3888/2010 

Με τον Ν. 3888/2010 (Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την 
αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 175/30-09-2010 καθορίστηκε 
ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, με σκοπό την 
κατάργησή τους. Βάσει του άρθρου 4 εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του νόμου η μητρική εταιρεία του Ομίλου, λόγω 
διαπραγμάτευσή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου “ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.”, “ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε.” και “Creta Farms International Συμμετοχών Α.Ε.” υπάγονται στις ρυθμίσεις. Το συνολικό ποσό 
φόρων ανέρχεται στο ποσό των 130 χιλ. € και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της επόμενης περιόδου του Ομίλου.  

5.13. Λοιπές σημειώσεις 
Σημειώνεται επίσης: 

1. Οι τυχόν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του 
Ομίλου και της Εταιρείας.  

2. Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη (υποθήκες και προσημειώσεις) ποσού 3.815 χιλ. € για 
εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

3. Τα κέρδη / (ζημιές) 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. 

4. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου. 

5. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τόσο στα δημοσιευόμενα στοιχεία και 
πληροφορίες της περιόδου όσο και στις οικονομικές καταστάσεις. 

6. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

7. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 2,9 εκ. € για τον Όμιλο και 2,4 εκ. € για την Εταιρεία. 

8. Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 30/9/2010. 

 

 

 

 


