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Α. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/9/2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε» στις 29/11/2013 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 

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 Γενικός Οικονομικός Διευθυντής  Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

   

Παπαδόπουλος Ιωάννης  Τσακίρης Ευάγγελος 

A.Δ.T. Ξ 331005/86  Α.Δ.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 Α.Β.Ε.Ε.» έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυμνο) τον Οκτώβριο 

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

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

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

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

«Τρόφιμα και Ποτά - Τρόφιμα». 

1.1.3. Αντικείμενο και δραστηριότητα 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος είναι:  

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

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

συναφών παραγωγής τρίτων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρήση ή και πώληση. 

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

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

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

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

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

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

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

Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού αυτής. 
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1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις 

1.2.1. Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις 

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

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

1.2.2. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 30/9/2013. Οι οικονομικές καταστάσεις 

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

στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την αντίστοιχη περίοδο (01/01 – 30/9/2012) όσον αφορά στα κονδύλια συνολικού 

εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση 2012 (31/12/2012) για τα κονδύλια της 

κατάστασης οικονομικής θέσης. 

1.2.3. Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

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

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

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

1.2.4. Συνέχιση της δραστηριότητας 

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

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

1.2.5. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

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

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

1.2.6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29 Νοεμβρίου 2013. 

1.2.7. Εταιρεία με περιορισμένη χρονική διάρκεια 

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

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

των μετόχων, με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  Σημειώσεις Όμιλος   Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   30.09.2013   31.12.2012   30.09.2013   31.12.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.6 100.294 
 

103.874 
 

80.534 
 

82.305 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 3.7 6.238 
 

9.353 
 

4.434 
 

7.201 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.9 3.124 

 

3.810 
 

2.902 
 

2.361 

Υπεραξία 
 

9.947 

 

9.947 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 3.19 - 

 

- 
 

23.530 
 

23.576 

Λοιπές Επενδύσεις 3.24 137 

 

44 
 

137 
 

44 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 

758 

 

745 
 

166 
 

166 

Αποθέματα 3.10 7.970 

 

10.010 
 

7.413 
 

9.399 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3.11 12.423 

 

32.549 
 

15.640 
 

34.496 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.11 12.692 
 

13.616 
 

30.934 
 

29.185 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 

2.530 
 

4.261 
 

2.223 
 

3.664 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   156.115   188.210   167.913   192.397 

         
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 
 

50.554 
 

50.347 
 

41.287 
 

41.287 

Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον 
 

(45.149) 
 

(26.102) 
 

(16.412) 
 

(2.204) 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
19.540 

 
38.379 

 
39.009 

 
53.217 

         
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 

 
19.540 

 
38.379 

 
39.009 

 
53.217 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(2.018) 
 

(1.688) 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
17.522 

 
36.691 

 
39.009 

 
53.217 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

8.926 

 

10.257 

 

6.281 
 

7.919 

Προβλέψεις 3.20 1.129 

 

1.090 

 

1.027 
 

989 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις 3.12 47.773 

 

51.327 

 

47.773 
 

51.327 

    
 

  
  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

57.828 

 

62.674 

 

55.080 
 

60.234 

    
 

  
  

Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 3.13 18.997 

 

34.353 

 

19.022 
 

31.927 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.13 10.551 

 

9.287 

 

10.125 
 

8.317 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.12 51.217 

 

45.205 

 

44.676 
 

38.702 

    
 

 
   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

80.765 

 

88.846 

 

73.823 
 

78.946 

    
 

 
   

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

138.593 

 

151.519 

 

128.904 
 

139.180 

    
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   156.115   188.210   167.913   192.397 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/1 – 30/9/2013 

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όμιλος   Εταιρεία 

  
Σημειώσεις 

1.1.2013   1.1.2012 
  

1.1.2013   1.1.2012 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2013   30.09.2012 30.09.2013   30.09.2012 

         
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 

 
62.862 

 
62.661 

 
65.059 

 
61.515 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 
 

7.672 
 

8.440 
 

4.569 
 

4.989 

Σύνολο Πωλήσεων 3.14 70.535 
 

71.101 
 

69.628 
 

66.504 

Κόστος Πωλήσεων 3.15 (37.152) 
 

(39.401) 
 

(39.129) 
 

(35.957) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

25.711 
 

23.260 
 

25.930 
 

25.558 

         
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία  

(687) 
 

1.061 
 

541 
 

774 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
 

(6.168) 
 

(3.221) 
 

(3.885) 
 

(1.928) 

         
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες   26.528   29.540 

 
27.154   29.393 

         
Έξοδα Διοίκησης 3.15 (4.376) 

 
(4.404) 

 
(3.677) 

 
(3.461) 

Έξοδα Διάθεσης 3.15 (21.435) 
 

(22.117) 
 

(20.486) 
 

(19.396) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
 

(298) 
 

(267) 
 

(277) 
 

(327) 

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

  4.260   6.590 
 

5.610   9.031 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις 3.18 (14.917) 
 

- 
 

(13.439) 
 

- 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα 
 

(6.093) 
 

(6.398) 
 

(5.036) 
 

(5.403) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   (20.591)   (3.645) 
 

(15.761)   806 

Φόροι 
 

1.161 
 

(873) 
 

1.554 
 

(706) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   (19.430)   (4.518) 
 

(14.208)   100 

         

  
 

 
   

 
 

Κατανέμονται σε : 
        

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(19.049) 
 

(4.074) 
 

(14.208) 
 

100 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(382) 
 

(444) 
 

- 
 

- 

     
 

   Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 

 
 

 
   

 
 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 3.8 (0,6462) 

 

(0,1382) 
 

(0,4819) 

 

0,0034 

     
 

   

         Λοιπά συνολικά έσοδα   Όμιλος   Εταιρεία 

    1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

    30.09.2013   30.09.2012   30.09.2013   30.09.2012 

         Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   (19.430)   (4.518)   (14.208)   100 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 
 

- 
  

 

- 
 

- 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 

 

259 
 

18 

 

- 
 

- 

         ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (19.171)   (4.500)   (14.208)   100 

         Κατανέμονται σε : 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

(18.841) 
 

(4.058) 

 

(14.208) 
 

100 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(330) 
 

(441) 

 

- 
 

- 
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2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/7 – 30/9/2013 

Κατάσταση συνολικών εσόδων Όμιλος   Εταιρεία 

  01.07.2013   01.07.2012 
  

01.07.2013   01.07.2012 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2013   30.09.2012 30.09.2013   30.09.2012 

        
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 24.025 

 
22.049 

 
24.656 

 
21.939 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 3.003 
 

3.084 
 

1.865 
 

2.016 

Σύνολο Πωλήσεων 27.028 
 

25.134 
 

26.521 
 

23.954 

Κόστος Πωλήσεων (15.329) 
 

(12.668) 
 

(15.602) 
 

(12.383) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 8.696 
 

9.381 
 

9.054 
 

9.556 

        

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία (834) 
 

162 
 

(12) 
 

393 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (955) 
 

(1.271) 
 

(577) 
 

(813) 

        
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 9.910   11.356 

 
10.329   11.152 

        
Έξοδα Διοίκησης (1.377) 

 
(971) 

 
(1.192) 

 
(970) 

Έξοδα Διάθεσης (8.089) 
 

(8.096) 
 

(7.659) 
 

(7.076) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (105) 
 

(337) 
 

(94) 
 

(444) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 

και εξόδων αναδιοργάνωσης 
1.689   3.341 

 
2.353   3.634 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις 0 
 

- 
 

0 
 

- 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα (1.970) 
 

(2.327) 
 

(1.454) 
 

(1.971) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.631)   (375) 
 

(70)   691 

Φόροι (85) 
 

(227) 
 

(82) 
 

(144) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (1.715)   (602) 
 

(152)   546 

        

 
 

 
   

 
 

Κατανέμονται σε : 
       

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.595) 
 

(458) 
 

(152) 
 

1 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (121) 
 

(145) 
 

- 
 

- 

    
 

   Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων  
 

   
 

 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0541) 

 

(0,0155) 
 

(0,0051) 

 

0,0185 

    
 

   

        Λοιπά συνολικά έσοδα Όμιλος   Εταιρεία 

  01.07.2013   01.07.2012   01.07.2013   01.07.2012 

  30.09.2013   30.09.2012   30.09.2013   30.09.2012 

        Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (1.715)   (602)   (152)   546 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - 
  

 

- 
 

- 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 350 
 

267 

 

- 
 

- 

        ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (1.365)   (336)   (152)   546 

        Κατανέμονται σε :  
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες μητρικής (1.314) 

 
(245) 

 

(152) 
 

546 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (50) 
 

(91) 

 

- 
 

- 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όμιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
Εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1/1/2012 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 1/1/2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (17.600) 46.704 (1.160) 45.545 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/9/2012 - - -   (4.074) (4.074) (444) (4.518) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/9/2012 - - - 16   16 3 18 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

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

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30/9/2012 12.382 1.753 12.044 38.142 (21.674) 42.646 (1.601) 41.045 

      
  

 
  

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/9/2013 - - - - (19.049) (19.049) (382) (19.430) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/9/2013 - - - 208 - 208 52 259 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

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

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30/9/2013 12.382 1.753 12.044 38.510 (45.149) 19.540 (2.018) 17.522 

 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπέρ Το 

Άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Εις Νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1/1/2012 12.382 1.753 5.945 35.342 7.662 63.083 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         (6.312) (6.312) 

Αναμορφωμένα υπόλοιπα την 1/1/2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.350 56.771 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/9/2012 - - - - 100 100 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/9/2012 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρημένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 30/9/2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.450 56.870 

      

  

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/9/2013 - - - - (14.208) (14.208) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/9/2013 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30/9/2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (16.412) 39.009 
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2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών - Έμμεση μέθοδος 

  Όμιλος   Εταιρεία 

  1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

  30.09.2013   30.09.2012   30.09.2013   30.09.2012 

Λειτουργικές Δραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (20.591) 
 

(3.645) 
 

(15.761) 
 

806 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 
       

Αποσβέσεις 3.841 
 

3.838 
 

2.896 
 

2.899 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.917 
 

- 
 

13.439 
 

- 

Προβλέψεις 569 
 

97 
 

569 
 

96 

Συναλλαγματικές διαφορές (43) 
 

5 
 

(43) 
 

5 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (31) 
 

(48) 
 

(690) 
 

(648) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.124 
 

6.445 
 

5.726 
 

6.052 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (767) 
 

(576) 
 

(1.493) 
 

(130) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.675 
 

(3.772) 
 

11.610 
 

(5.882) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (10.110) 
 

575 
 

(12.936) 
 

2.307 

Μείον: 
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.156) 
 

(6.107) 
 

(4.053) 
 

(5.777) 

Καταβεβλημένοι φόροι (170) 
 

(367) 
 

(84) 
 

(340) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.743)   (3.554)   (820)   (612) 

Επενδυτικές Δραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (90) 
 

- 
 

(140) 
 

(550) 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (480) 
 

(2.554) 
 

(2.512) 
 

(3.329) 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων (175) 
 

- 
 

96 
  

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (724) 
 

(1.268) 
 

(685) 
 

(1.139) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 81 
 

34 
 

41 
 

1 

Τόκοι εισπραχθέντες - 
 

0 
    

Μερίσματα εισπραχθέντα - 
 

- 
    

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 
 

- 
    

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.388)   (3.787)   (3.200)   (5.017) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
   

- 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.653 
 

9.596 
 

4.127 
 

7.581 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη - 
 

- 
    

Εξοφλήσεις δανείων (1.791) 
 

(2.568) 
 

(1.086) 
 

(2.204) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) (462) 
 

(449) 
 

(462) 
 

(449) 

Μερίσματα πληρωθέντα - 
 

- 
   

- 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
   

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.401   6.579   2.580   4.929 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
(1.730)  (762)  (1.441)  (700) 

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 (1)   2       - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.530   4.644   2.223   4.156 
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3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1. 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 2012. 

3.2. Λογιστικές αρχές 

3.2.1. 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 Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες 

αναφέρονται ακολούθως: 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»  

Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12  

«Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι 

και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά 

γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με 

τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι 

επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» 

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές 

αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, 

παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες 

και καταργείται και η ορολογία του ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη 

ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη 

διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει 

στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην 

εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξακάθαρος ορισμός της 

έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν 

τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των ΔΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι 

αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες 

απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα 

στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των 

αλλαγών στις εύλογες αξίες. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 

27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν 

ουσιαστικά αμετάβλητες. 

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

Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω 

των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους 

μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της μεθόδου «corridor» αναφορικά με την αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών / ζημιών. Συγκεκριμένα τα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (ή «διαφορές») που θα υπολογίζονται σε μια 

οικονομική χρήση θα αναγνωρίζονται εξ' ολοκλήρου και άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου που 

αφορά και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα της αναγνώρισης τους στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (κονδύλι 

υποχρεώσεων) και της σταδιακής αναγνώρισης (ή απόσβεσης) στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των επόμενων χρήσεων. 

Επίσης  μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών θα παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Τέλος θα παρέχονται 

επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους 

στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια.  

Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο ο Όμιλος και η Εταιρεία αναμόρφωσε κονδύλια των συγκρίσιμων περιόδων σύμφωνα με 

τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η επίδραση της αναμόρφωσης αναλύεται σε επόμενη παράγραφο 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να 

συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν 

στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση εισάγει 

συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι 

χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά τον συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ.  

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση)» - Κρατικά Δάνεια  

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Στις 

οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, 

δίνεται η δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. 

Αυτή είναι η ίδια απαλλαγή, όπως είχε δοθεί και στους υπάρχοντες συντάκτες των Οικονομικών Καταστάσεων με ΔΠΧΑ κατά 

την μετάβασή τους.  

Διερμηνεία 20 «Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διερμηνεία αυτή 

εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη 

διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισμός 301/27.3.2013) 

Εκτός των παραπάνω έχουν ορισθεί νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ως εξής:  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015)  

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι 

ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα 

αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 
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3.3. Εκτιμήσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα 

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 Διοίκηση 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 Διοίκηση 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 

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.  
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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.  

  



 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 30/9/2013 
 

 

14 

 

3.4. Σημαντικά γεγονότα  

3.4.1. Αναδιάρθρωση δανεισμού 

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

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  

 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» (ως ειδική διάδοχος της «Τράπεζας Κύπρου Δημόσια 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 

Δάνειο. Τον Ιούλιο 2013 υπογράφηκε η σύναψη του κοινοπρακτικού δανείου. 

3.4.2. 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. 

3.5. Λειτουργικοί τομείς 

3.5.1. 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 Κρέας Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

3.5.2. 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 61.065 63.261 

2 Χοιροτροφική 9.470 6.366 

  Σύνολα 70.535 69.628 

3.5.3.  Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σημαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 

Ελλάδα 68.550 67.928 

Κύπρος 1.295 1.285 

Ισπανία 689 754 

Αμερική 0 528 

Σουηδία - 290 

Ιταλία - 316 

Σύνολα 70.535 71.101 

3.5.4.  Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

    

    Ελλάδα Κύπρος Ισπανία Αμερική Σουηδία Σύνολο 

1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 100.024 0 29 242 - 100.294 

2 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.124 - - - - 3.124 

3 Αποθέματα 7.731 100 73 65 - 7.970 

4 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 18.822 594 46 82 - 19.544 

5 Λοιπές Απαιτήσεις 31.497 33 249 15 4 31.798 
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3.5.5.  Πελάτες με συμμετοχή  >10% στα συνολικά έσοδα 

Δύο πελάτες του Ομίλου, συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, αντιπροσωπεύοντας 

το 32% αυτού. 

3.5.6. Συμφωνίες μεγεθών κατά τομέα  

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

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

Συμφωνίες μεγεθών   

    Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

1 Πωλήσεις 61.065 9.470 70.535 

2 Αποτελέσματα προ φόρων (18.711) (1.880) (20.591) 

3 Ebit (12.975) (1.523) (14.498) 

3.5.7. Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα 

Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα     

  Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

  30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012 

Πωλήσεις 61.065 63.231 9.470 7.870 70.535 71.101 

Κόστος πωληθέντων (34.507) (33.649) (9.500) (7.912) (44.007) (41.561) 

Μικτό κέρδος 26.558 29.581 (30) (41) 26.528 29.540 

              

Έξοδα διοίκησης (4.136) (4.221) (240) (183) (4.376) (4.404) 

Έξοδα διάθεσης (20.925) (21.633) (510) (483) (21.435) (22.117) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα 446 30 (743) (297) (298) (267) 

EBIT 1.942 3.757 (1.523) (1.004) 419 2.753 

3.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

3.6.1. Μεταβολή αξίας ενσώματων ακινητοποιήσεων 

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

παρακάτω. 

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 

Αναπροσαρμογή - - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - (3) - (5) - (8) 

Συνένωση Creta Farms USA LLC - - - - - - - 

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 - 40 171 23 42 320 596 

Αναπροσαρμογή - (867) - - - (483) (1.350) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (3) (4) - (3) - (10) 

Διαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (7) - (7) 

Μειώσεις - - (35) (8) (1) (27) (71) 

Μεταφορές - - - - - 
 

- 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 22.725 66.990 50.724 3.307 7.926 8.467 160.139 

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 

Αναπροσαρμογή - - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - (0) - (1) - (1) 

Συνένωση Creta Farms USA LLC - - - - - - - 

Μειώσεις - (8) (17) (5) - - (29) 

Μεταφορές - - - - - - - 

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

Προσθήκες - 902 1.868 61 133 - 2.964 
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Αναπροσαρμογή 
 

(197) - - - - (197) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (0) (1) - (2) - (3) 

Διαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (1) - (1) 

Μειώσεις - - (15) (8) (1) - (23) 

Μεταφορές 
      

- 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 - 14.985 34.729 2.946 7.185 - 59.845 

        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 30η Σεπτεμβρίου 2013 22.725 52.004 15.995 361 741 8.467 100.294 

 

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 
 

5 171 23 38 320 557 

Μειώσεις 

  

(11) (8) 

 

(23) (42) 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 19.763 44.400 46.046 2.884 7.438 8.471 129.003 

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 

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

Προσθήκες 
 

471 1.659 53 117 
 

2.300 

Μειώσεις 

  

(5) (8) 

  

(13) 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 - 7.705 31.419 2.574 6.772 - 48.469 

       
  

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 30η Σεπτεμβρίου 2013 19.763 36.695 14.627 311 667 8.471 80.534 

3.6.2. Βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

Πληροφορίες για υφιστάμενα στο τέλος της περιόδου βάρη επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Βάρη στα ενσώματα πάγια για κάλυψη υποχρεώσεων   

Αρ. 
Συνοπτική περιγραφή 

ακινήτου 
Αφορά σε: Αξία βαρών Υποχρεώσεις που καλύπτουν 

1 Ρέθυμνο, Θέση Λατζιμάς ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 50.000 Κοινό Ενυπόθηκο Ομολογιακό Δάνειο 

2 Αττική, Κρυονέρι ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 3.900 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
3 Θεσσαλονίκη, Ν. Μαγνησία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 345 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
4 Πάτρα, Άνω Συχαινά ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 670 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
5 ΒΙΠΕ Ηρακλείου ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 435 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
6 ΒΙΠΕ Ηρακλείου ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 435 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
7 Π.Ε. Αρκαδίας, Β. Κυνουρία ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ 3.815 Μεσοπρόθεσμος δανεισμός 
8 Τρίκαλα, Μεγάλα Καλύβια ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ 5.000 Μεσοπρόθεσμος δανεισμός 
9 Τρίκαλα, Μεγάλα Καλύβια ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 5.000 Μεσοπρόθεσμος δανεισμός 
      69.600   

3.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Προσθήκες 1.310 235 23 1.569 

Συναλλαγματικές διαφορές (43) 
  

(43) 

Μειώσεις (900) (10) - (910) 
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Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 7.647 884 5.357 13.888 

Προσθήκες 14 109 4 128 

Αναπροσαρμογή (4.332) - - (4.332) 

Συναλλαγματικές διαφορές (52) - - (52) 

Διαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (1) (14) (15) 

Μειώσεις (10) (12) - (23) 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 3.267 980 5.347 9.595 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
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 562 75 246 883 

Αναπροσαρμογή (2.046) - - (2.046) 

Συναλλαγματικές διαφορές (11) - - (11) 

Διαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (0) (3) (4) 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 565 217 2.574 3.356 

     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 30η Σεπτεμβρίου 2013 2.702 763 2.773 6.238 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 5.044 659 5.334 11.037 

Προσθήκες 1.249 234 10 1.493 

Αναπροσαρμογή - - - - 

Μειώσεις (900) (10) - (910) 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.394 883 5.343 11.620 

Προσθήκες 14 109 4 128 

Αναπροσαρμογή (4.332) 
  

(4.332) 

Μειώσεις 
 

(12) 
 

(12) 

Μεταφορές 
   

- 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 1.076 980 5.347 7.403 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Προσθήκες 357 75 354 786 

Αναπροσαρμογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2012 1.948 142 2.328 4.419 

Προσθήκες 275 75 246 596 

Αναπροσαρμογή (2.046) 
  

(2.046) 

Μειώσεις 
   

- 

Μεταφορές 

   

- 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 177 217 2.574 2.969 

    
  

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 30η Σεπτεμβρίου 2013 898 763 2.773 4.434 
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3.8. 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 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         

  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

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

Μείον: Ζημιές από εξαγορές προνομιούχων μετοχών - - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

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

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

Παράμετροι υπολογισμού παρονομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή  

  1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 Σταθμισμένη τιμή 

Περιγραφή 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούμενη 
περιόδος 

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά 
μετοχή 

            

Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 272 29.480.000 273 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 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 

Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,6462) (0,4819) (0,1382) 0,0034 

Β. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
  

    

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (19.048.535) (14.207.515) (4.073.782) 99.637 

  
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 (0,6462) (0,4819) (0,1382) 0,0034 

3.9. Εποχικότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μεταβολές  

3.9.1. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

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

εξής: 

  Όμιλος Εταιρεία 

  1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 3.810 4.587 2.361 2.498 

Αγορές περιόδου 168 - 228 - 

Πωλήσεις περιόδου (239) (993) (0) - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (11.913) (9.697) (4.796) (4.989) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  3.124 5.648 2.902 3.272 

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

11.297 11.752 5.110 5.763 



 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 30/9/2013 
 

 

19 

 

Ενσωματωμένα σε:         

Κύκλο εργασιών 7.672 8.440 4.569 4.989 

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

(687) 1.061 541 774 

Ενσωματωμένα σε:         

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

(687) 1.061 541 774 

Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(6.168) (3.221) (3.885) (1.928) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(6.855) (2.160) (3.345) (1.154) 

          

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή 12.171 18.390 12.171 12.919 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή 13.593 26.567 12.348 13.112 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Ενεργητικού 

25.764 44.957 24.519 26.031 

 

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. 

3.10. Αποθέματα 

Τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30/9/2012 παρουσιάζονται παρακάτω. 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Αποθέματα   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Εμπορεύματα   412   344   238   195 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή   3.833   4.915   3.552   4.689 

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα   133   71   131   71 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   2.860   3.315   2.764   3.090 

Αναλώσιμα υλικά   64   49   62   37 

Ανταλλακτικά   547   570   547   570 

Είδη συσκευασίας   122   747   119   746 

    7.970   10.010   7.413   9.399 

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου ανέρχεται σε 34,1 εκ. € για την εταιρεία 

και 34,6 εκ. € για τον Όμιλο. 

3.11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Εμπορικές απαιτήσεις   11.657   26.417   14.764   29.149 

Επιταγές εισπρακτέες   763   6.040   873   5.268 

Γραμμάτια Εισπρακτέα   3   92   3   79 

    12.423   32.549   15.640   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. 

Όσον αφορά στις απομειώσεις που έχουν επηρεάσει το ανωτέρω κονδύλι, γίνεται αναφορά σε επόμενη παράγραφο. 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί   2.217   1.943   4.528   3.578 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   9.350   8.721   25.871   23.441 

Λοιποί χρεώστες   288   1.873   173   1.588 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   568   861   142   378 

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων   20   0   20   0 

Απαιτήσεις από προσωπικό   248   217   199   200 

    12.692   13.616   30.934   29.185 
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3.12. Δανεισμός 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Δανειακές υποχρεώσεις   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Ομολογιακά δάνεια   41.865   43.297   41.865   43.297 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   2.767   4.415   2.767   4.415 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   3.141   3.615   3.141   3.615 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   51.217   45.205   44.676   38.702 

    98.990   96.532   92.449   90.028 

3.13. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

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

    Όμιλος   Εταιρεία 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Εμπορικές υποχρεώσεις   10.650   26.444   10.897   24.957 

Επιταγές πληρωτέες   7.838   7.456   7.628   6.550 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   508   452   497   420 

    18.997   34.353   19.022   31.927 

 

Η μεταβολή στις εμπορικές υποχρεώσεις οφείλεται σε συμψηφισμούς που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2013 μεταξύ 

πελατών-προμηθευτών. 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπές υποχρεώσεις   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Λοιποί πιστωτές και μεταβατικοί λογαριασμοί   4.539   3.299   4.352   2.639 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   397   586   195   313 

Υποχρεωσεις για φόρους και εισφορές   5.715   5.402   5.678   5.365 

    10.651   9.287   10.225   8.317 

Η μεταβολή στους λοιπούς πιστωτές και μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις 

δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σύγκριση με τη χρήση 2012. Οι προβλέψεις αφορούν σε πρόβλεψη μισθοδοσίας και 

λειτουργικές δαπάνες. 

3.14. Λειτουργικά έσοδα 

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

    Όμιλος   Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων   
1/1 - 

30/9/2013 
  

1/1 - 
30/9/2012 

  
1/1 - 

30/9/2013 
  

1/1 - 
30/9/2012 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   3.083   4.386   1.099   1.740 

Πωλήσεις προϊόντων   65.024   65.187   65.564   63.462 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων   2.114   778   2.651   525 

Παροχή υπηρεσιών   314   750   314   777 

    70.535   71.101   69.628   66.504 

3.15. Λειτουργικές δαπάνες 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λειτουργικές δαπάνες   
1/1 - 

30/9/2013 
  

1/1 - 
30/9/2012 

  
1/1 - 

30/9/2013 
  

1/1 - 
30/9/2012 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   11.182   13.459   10.546   12.188 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   2.325   3.251   1.868   2.027 

Παροχές τρίτων   3.404   3.339   3.237   2.998 

Φόροι - τέλη   405   368   378   336 

Διάφορα έξοδα   15.491   14.210   14.960   13.061 

Αποσβέσεις   3.841   3.838   2.896   2.899 

    36.648   38.464   33.885   33.509 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν μειωθεί κατά 13% σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και 17% σε επίπεδο Ομίλου, ως 

αποτέλεσμα της στρατηγικής μείωσης κόστους που υλοποιεί η εταιρεία.  Η κατηγορία διαφόρων εξόδων περιλαμβάνει τις 

δαπάνες διαφημιστικής καμπάνιας που πραγματοποιεί η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο. 
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3.16. Ταμειακές ροές 

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

    Όμιλος   Εταιρεία 

Ταμειακές ροές   30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

Λειτουργικές ροές   (2.743)   (3.554)   (820)   (612) 

Επενδυτικές ροές   (1.388)   (3.787)   (3.200)   (5.017) 

Χρηματοδοτικές ροές   2.401   6.579   2.580   4.929 

    (1.730)   (762)   (1.441)   (700) 

3.17. Μερίσματα 

Από τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. 

3.18. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

Αποθέματα 

Διενεργήθηκε 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. 

3.19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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, κατά την 30/9/2013 υφίστανται εγγυητικές επιστολές 

ποσού 2.599 χιλ. €. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν σε καλή πληρωμή προμηθευτών. 

3.20. Δομή Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου όπως αυτή έχει την 30η Σεπτεμβρίου 2013, έχει ως εξής: 

Δομή Ομίλου 

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Συμμετοχή Σχέση με μητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

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

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

3.21. Προβλέψεις 

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

      

Προβλέψεις   Όμιλος   Εταιρεία 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   200   199 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   929   829 

    1.129   1.027 

3.22. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

3.22.1. 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 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 

1 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους 800 904 800 904 

3.22.2. 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 
Βασικά 

Διοικητικά 

Στελέχη 

Αγορές Αγαθών (2.129)   (2.129)   

Πωλήσεις Αγαθών   2.058 2.058   

Παροχή Υπηρεσιών   40 40   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 
συνδεμένα μέρη  

  456 456   

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

(800)     (800) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας 

(2.929) 2.553 424 (800) 

     
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα       

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

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

που δεν 

ενοποιούνται 

Βασικά 
Διοικητικά 

Στελέχη 

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 

συνδεμένα μέρη 
(800)     (800) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 

αποτελέσματα της εκδότριας 
(800) - - (800) 
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3.22.3. 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 σε συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Άλλα 

Συνδεδεμένα 

Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων            

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 10.838   10.838     

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

18.233   9.074 39 9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  (2.208) (1.995) (7) (206) 

Σύνολα 29.071 (2.208) 17.917 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 

3.23. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου ήταν 593 άτομα για τον Όμιλο και 576 

άτομα για την εταιρία, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου (30/9/2012) ήταν 631 για τον Όμιλο και 590  άτομα για την 

εταιρία. 

3.24. Φόρος εισοδήματος 

3.24.1. 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  -  - 

      (199) 

Για τη χρήση 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.  

Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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3.24.2. Μεταβολή συντελεστή φορολογίας 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το αναβαλλόμενο φορολογικό αποτέλεσμα έχουν 

αναγνωριστεί με βάση τους ισχύοντες την 30/6/2013 φορολογικούς συντελεστές. Ο εν λόγω συντελεστής σύμφωνα με τον 

Νόμο 4110/13, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε σε ισχύ την 23/1/2013, ανέρχεται σε 26%.  

3.25. Χρηματοοικονομικά μέσα  

3.25.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

1 Χρηματικά Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 76   67   68   61 

2 Καταθέσεις Όψεως σε € Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.447   4.182   2.148   3.592 

3 
Καταθέσεις όψεως σε Ξένο 

Νόμισμα  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8   12   8   11 

4 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών 
εσωτερικού 

Λοιπές Επενδύσεις 90   -   90   - 

  Γενικό Σύνολο   2.620   4.261   2.314   3.664 

 

 
 
 

        Δάνεια και απαιτήσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

1 Εμπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11.657   26.417   14.764   29.149 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 763   6.040   873   5.268 

3 Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3   92   3   79 

4 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη 

Λοιπές απαιτήσεις 9.350   8.721   25.871   23.441 

5 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 288   1.873   173   1.588 

  Σύνολο   22.062   43.143   41.683   59.526 

          Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Ενεργητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

  Μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών  44   44   44   44 

          Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασμός Παθητικού που εμφανίζεται 
Όμιλος   Εταιρία 

30/9/2013   31/12/2012   30/9/2013   31/12/2012 

1 
Μακροπρόθεσμες έντοκες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 47.773   51.327   47.773   51.327 

2 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 51.217   45.205   44.676   38.702 

3 Εμπορικές υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 10.650   26.444   10.897   24.957 

4 Επιταγές πληρωτέες Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.838   7.456   7.628   6.550 

5 
Προκαταβολές πελατών και 

χρεωστών 
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 508   452   497   420 

6 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 
μέρη 

Λοιπές υποχρεώσεις 397   586   195   313 

  Σύνολο   118.383   131.471   111.665   122.268 

3.25.2. Προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

  Περιγραφή Λογαριασμός που εμφανίζεται 
Όμιλος Εταιρεία 

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 

1 Εμπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3.187 865 2.836 683 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.131 - 4.755 - 

3 Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 81 - 68 - 

4 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 1.535 - 1.535 - 

      9.933 865 9.193 683 

3.25.3. Δανεισμός 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Στις 17/7/2012, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

έκδοσης ενυπόθηκου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 44.138 χιλ. €, με διαχειριστή την ΕΘΝΙΚΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και Ομολογιούχους την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την EFG EUROBANK Ergasias, την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Σκοπός του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου ήταν αφενός η 

αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και αφετέρου η κάλυψη αναγκών της 

σε κεφάλαιο κίνησης.  Η διάρκεια δε αυτού είναι 8,5 έτη για το ποσό των 41.638 χιλ. € και 3,5 έτη για τα υπόλοιπα 2.500 

χιλ. ευρώ. Προς εξασφάλιση των ομολογιούχων ενεγράφη προσημείωση επί των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας 

στο Ρέθυμνο ποσού 50 εκ. €. 

3.25.4. 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. 

3.25.5. Κίνδυνος επιτοκίου 

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 30η Σεπτεμβρίου 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 ± 410 χιλ. € ενώ στα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονταν σε ± 302 χιλ. €, χωρίς να ληφθεί υπόψη 

τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις. 

3.26. Εκούσιες αλλαγές λογιστικής πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

3.26.1. Επιδράσεις αλλαγών ΔΛΠ 19 

Κατά την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 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 

ΔΛΠ19 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 ΔΛΠ 19 έχουν ως εξής: 

Εκούσιες αλλαγές πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

  Όμιλος Εταιρεία 

Τίτλοι λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων 
Παρούσα 

περίοδος 

Συγκρίσιμη 

περίοδος 

Πριν τη 
Παρούσα 

περίοδος 

Συγκρίσιμη 

περίοδος 

Πριν τη 

συγκρίσιμη 

περίοδο 

συγκρίσιμη 

περίοδο 

Υποχρεώσεις             

Υποχρεώσεις πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 929 495 455 829 355 355 

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 - 395 395 - 395 395 

Υποχρεώσεις μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 929 890 850 829 750 750 

              

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19  17.522 37.008 45.860 39.009 53.533 57.087 

Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 - (395) (395) - (395) (395) 

Μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 79 79 - 79 79 

Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 17.522 36.692 45.544 39.009 53.217 56.771 

3.26.2. Αλλαγή λογιστικής αρχής 

Κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης έγινε εκούσια αλλαγή λογιστικών αρχών. Η αλλαγή αφορά στο γεγονός ότι η 

εταιρία καταβάλλει κατά καιρούς σημαντικά ποσά που αφορούν καταβολές για παντός τύπου προβολή/προώθηση της 

εταιρείας και των προϊόντων της σε αλυσίδες καταστημάτων. Τα ποσά αυτά, όταν ενδείκνυται, αντιμετωπίζονται σαν 

προκαταβολές, προκειμένου να υπάρξει αντιστοιχία εσόδων-εξόδων, και μεταφέρονται σταδιακά στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιηθούν αυτές οι προβολές ή λήξουν οι προωθητικές ενέργειες και επομένως αποφέρουν πρόσθετα έσοδα στην 

εταιρία. 

Η διοίκηση , λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της κρίσης και με σκοπό  οι οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν 

αξιόπιστη και περισσότερο σχετική πληροφόρηση για τις επιδράσεις των συναλλαγών, αλλάζει την εφαρμοστέα βάση 

επιμέτρησης των εν λόγω συναλλαγών, κάτι που συνιστά αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Αναλυτικότερα στα πλαίσια της 

αρτιότερης εφαρμογής της αρχής συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα (matching principle I.F.R.S. framework) στο εξής 

αυτές οι πληρωμές για συμμετοχή στις προαναφερόμενες ενέργειες θα επιβαρύνουν κατ’ ευθείαν τα αποτελέσματα χρήσεως 

της εταιρίας.  
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Η διοίκηση εκτιμά ότι η απόκλιση από την αρχή της αντιστοιχίας εσόδων-εξόδων δεν είναι τόσο σημαντική και πως η νέα 

λογιστική πολιτική αυξάνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών προς την Εταιρία. 

Οι ποσοτικές επιδράσεις στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της παρούσας χρήσης, της συγκρίσιμής της και των 

προηγούμενων χρήσεων, καθώς και η επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης, 

εμφανίζονται στη συνέχεια. 

Εκούσιες αλλαγές πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

  Όμιλος Εταιρεία 

Τίτλοι λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων 
Παρούσα 
περίοδος 

Συγκρίσιμη 
περίοδος 

Πριν τη 
συγκρίσιμη 

περίοδο 

Παρούσα 
περίοδος 

Συγκρίσιμη 
περίοδος 

Πριν τη 
συγκρίσιμη 

περίοδο 

Ενεργητικό             

Λοιπές απαιτήσεις - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

  - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

Υποχρεώσεις             

  - - - - - - 

  - - - - - - 

Ίδια κεφάλαια             

Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

  - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 
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Β. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
 

 

 

 

Διεύθυνση διαδικτύου:

30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 100.294 103.874 80.534 82.305 Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 62.862 62.661 65.059 61.515

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.238 9.353 4.434 7.201 Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 7.672 8.440 4.569 4.989

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.843 10.737 23.833 23.786 Σύνολο κύκλου εργασιών 70.535 71.101 69.628 66.504

Αποθέματα 11.094 13.820 10.315 11.760 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 25.711 23.260 25.930 25.558

Απαιτήσεις από πελάτες 12.423 32.549 15.640 34.496

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.222 17.877 33.157 32.849

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 156.115 188.210 167.913 192.397 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (6.168) (3.221) (3.885) (1.928)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 26.528 29.540 27.154 29.393

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.158 25.998 26.628 40.835 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (20.591) (3.645) (15.761) 806

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 19.540 38.379 39.009 53.217 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (19.430) (4.518) (14.208) 100

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (2.018) (1.688) - - - Ιδιοκτήτες μητρικής (19.049) (4.074) (14.208) 100
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 17.522 36.691 39.009 53.217 - Δικαιώματα μειοψηφίας (382) (444) - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 47.773 51.327 47.773 51.327

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.055 11.347 7.308 8.908 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 259 18 - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 51.217 45.205 44.676 38.702 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (19.171) (4.500) (14.208) 100

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.548 43.640 29.147 40.244 - Ιδιοκτήτες μητρικής (18.841) (4.058) (14.208) 100
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 138.593 151.519 128.904 139.180 - Δικαιώματα μειοψηφίας (330) (441) - -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 156.115 188.210 167.913 192.397

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,6462) (0,1382) (0,4819) 0,0034

01.07- 01.07- 01.07- 01.07-

30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012

Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 24.025 22.049 24.656 21.939

Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 3.003 3.084 1.865 2.016

30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 Σύνολο κύκλου εργασιών 27.028 25.134 26.521 23.954

Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 8.696 9.381 9.054 9.556

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (19.171) (4.500) (14.208) 100 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (955) (1.271) (577) (813)

Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων - - - - Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 9.910 11.356 10.329 11.152

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.631) (375) (70) 691

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.715) (602) (152) 546

- Ιδιοκτήτες μητρικής (1.595) (458) (152) 1
- Δικαιώματα μειοψηφίας (121) (145) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 350 267 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.365) (336) (152) 546

- Ιδιοκτήτες μητρικής (1.314) (245) (152) 546
- Δικαιώματα μειοψηφίας (50) (91) - -

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0541) (0,0155) (0,0051) 0,0185

3. Στη σημείωση 3.24 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου.

Όμιλος Εταιρεία 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 200 199 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012

Λοιπές προβλέψεις 929 829

1.129 1.027 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (20.591) (3.645) (15.761) 806

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.841 3.838 2.896 2.899

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.917 - 13.439 -

Προβλέψεις 569 97 569 96

Συναλλαγματικές διαφορές (43) 5 (43) 5

Όμιλος Εταιρεία Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας (31) (48) (690) (648)

- Εισροές - 2.553 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.124 6.445 5.726 6.052

- Εκροές - 2.129

- Απαιτήσεις 9.120 29.071

- Υποχρεώσεις 206 2.208 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (767) (576) (1.493) (130)

- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 800 800 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.675 (3.772) 11.610 (5.882)

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (10.110) 575 (12.936) 2.307

- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.156) (6.107) (4.053) (5.777)

Καταβεβλημένοι φόροι (170) (367) (84) (340)

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.743) (3.554) (820) (612)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων (90) - (140) (550)

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (480) (2.554) (2.512) (3.329)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (724) (1.268) (685) (1.139)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 81 34 41 1

Τόκοι εισπραχθέντες - 0 - -

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -

11. Οι ταμειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο. Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων - - - -

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.388) (3.787) (3.200) (5.017)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.653 9.596 4.127 7.581

Εξοφλήσεις δανείων (1.791) (2.568) (1.086) (2.204)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (462) (449) (462) (449)

ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μερίσματα πληρωθέντα - - - -

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.401 6.579 2.580 4.929

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.261 5.405 3.664 4.856

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1) 2 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.530 4.644 2.223 4.156

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 331005 / 86 Α.Δ.Τ. Σ 728648/00

Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0001235

17.522 41.045

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.689 3.341 2.353 3.634

39.009 56.870
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)

1. Ο Όμιλος προέβη στη διάθεση της συμμετοχής του στην κοινοπραξίας "Frantoio Gentileschi SpA".Στη σημείωση 3.4.2 των οικονομικών καταστάσεων δίνονται 

περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω κοινοπραξία δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

2. Στη σημείωση 3.20 των οικονομικών καταστάσεων 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.

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

αποσβέσεων

340 1.952 1.384 2.662

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

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων
1.689 3.341 2.353 3.634

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(1.441) (700)(1.730) (762)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/9/2013 ανήλθε σε 593 άτομα για τον Όμιλο και 576 για την εταιρεία. Κατά την 30/9/2012 ο Όμιλος 

απασχολούσε 631 άτομα και 590 η εταιρεία.

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

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

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

απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

10. Καμία ενοποιούμενη εταιρεία δεν  κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 30/9/2013. Ούτε η μητρική εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές την 30/9/2013.

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- 96
9. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις

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

του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
-(175)

7. 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.

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

Ρέθυμνο, 29 Νοεμβρίου 2013

2.753 (10.725) 6.209

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

45.545 53.217 56.77136.693

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

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

από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

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

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

αποσβέσεων

(14.498)

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ

(687)

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 

καταστάσεων:

www.cretafarm.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

2. 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.

(10.657) 6.590

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

(7.830) 9.031

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

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων
4.260 6.590 5.610 9.031

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(834) 162 (12) 393

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

1.061 541 774


