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A. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εκδότη 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» : 

1. Εµµανουήλ ∆οµαζάκης 

2. Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης 

3. Ελένη ∆οµαζάκη 

 

Βεβαιώνουµε και δηλώνουµε, εξ όσων γνωρίζουµε, ότι : 

Α) Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο 1/1 - 

30/06/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου του εκδότη καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Β) Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις  πληροφορίες που απαιτούνται, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του 

∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

 

Ρέθυµνο, Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Το Μέλος ∆.Σ. 

   

∆οµαζάκης Εµµανουήλ ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος ∆οµαζάκη Ελένη 

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

(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς - Απ. 7/448/11.10.2007 άρθρο 4 και Απ. 1/434/2007 άρθρο 3.) 

Η παρούσα Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία ακολουθεί, αφορά στη 

χρονική περίοδο του α’ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2010 (01.01.2010 – 30.06.2010).  

Η εν λόγω έκθεση συντάχτηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

1/434/2007 αρ. 3 και Απ. 7/448/11.10.2007 άρθρο 4. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου για το α’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 

2010 καθώς επίσης και τα σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στη περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του 

Οµίλου ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο β’ εξάµηνο της χρήσης 2010 και γίνεται αναφορά σε εκτιµήσεις και εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το β’ εξάµηνο της χρήσης 2010. 

Β.1. Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς   

Κύκλος εργασιών 

Ο Όµιλος, παρά την παγκόσµια οικονοµική και ταυτόχρονα εθνική δηµοσιονοµική κρίση, κατάφερε να διατηρήσει τις 

πωλήσεις του στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2009. Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε 51 εκ. € παραµένοντας σταθερές σε 

σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2009. Τα αντίστοιχα µεγέθη για τη µητρική εταιρεία ανήλθαν σε 48,7 εκ. € την περίοδο του 

2010 και 49,1 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009. 

Συγκρίνοντας το α’ τρίµηνο της περιόδου µε το β’ τρίµηνο παρατηρείται αύξηση 6% σε ενοποιηµένο επίπεδο και 5% σε 

επίπεδο µητρικής εταιρείας. 

Κέρδη µετά φόρων, χρηµατοοικονοµικών εσόδων/εξόδων 

Τα κέρδη µετά φόρων και χρηµατοοικονοµικών εσόδων/εξόδων του Οµίλου ανήλθαν σε 2,7 εκ. € έναντι 4,3 εκ. € το 2009. 

Τα αντίστοιχα µεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 4,9 εκ. € για την περίοδο 1/1-30/6/2010 αντί 4,7 εκ. € την αντίστοιχη 

περίοδο του 2009. Η µείωση της τάξης του 38% στα ενοποιηµένα µεγέθη, αφορά κυρίως στις θυγατρικές του οµίλου σε 

χώρες του εξωτερικού και οι οποίες βρίσκονται ακόµη σε αρχικό, σε σχέση µε τη στρατηγική του Οµίλου, στάδιο, 

πραγµατοποιώντας τις βασικές αλλά θεµελιώδεις επενδύσεις τους. 

Τα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν σε 622 χιλ. € για τον όµιλο και σε 2,9 εκ. € για την εταιρεία παρουσιάζοντας µεταβολή ύψους 

+10%.  

∆ανεισµός 

Ο Όµιλος βρίσκεται σε στάδιο αναδιάρθρωσης του υφιστάµενου δανεισµού της. Πέραν της µείωσης που παρατηρείται κατά 

το τελευταίο έτος, έχει αποφασίσει και γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεση αναδιάρθρωσης του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού της µέσω νέων οµολογιακών δανείων που θα εκδώσει.  

Λειτουργικά έξοδα 

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, αυτά κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα µε αυτά της περιόδου 1/1 - 30/6/2009. Ωστόσο, και 

αυτή την περίοδο διενεργήθηκε εκτεταµένη διαφηµιστική καµπάνια, αυξάνοντας µεν τα εν λόγω έξοδα, αλλά αναµένουµε 

αύξηση των πωλήσεων και λοιπά µελλοντικά οφέλη. 

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις του Οµίλου ανήλθαν σε 2 εκ. € όσον αφορά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, συνεχίζεται η πολιτική 

«εξωστρέφειας» και στήριξης των επενδύσεων στις νέες αγορές. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έχει ξεκινήσει η 

δραστηριότητα της νέας εταιρείας «Creta Farms España, S.L.», joint venture συνεργασία µε την «ΑRGAL Groupo 

Alimentario». Παράλληλα, ακολουθώντας µια σταθερή στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και παρουσίας σε νέες αγορές, ο 

Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία σύστασης κοινοπραξιών (Joint Ventures) µε στρατηγικούς συνεργάτες παγκοσµίου 

εµβέλειας, σε χώρες του εξωτερικού. 
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Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες         

  Όµιλος Εταιρεία 

∆είκτης 30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 

Περιθώριο Ebitda 12% 16% 16% 16% 

Περιθώριο Ebit 5% 8% 10% 10% 

  30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

Ιδία / Ξένα κεφάλαια 61% 66% 62% 65% 
 

Όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα, το περιθώριο Ebit και Ebitda του Οµίλου µειώθηκε, ως αποτέλεσµα των εξόδων 

που πραγµατοποιούν οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, κυρίως στο εξωτερικό, µε σκοπό την καθιέρωση των προϊόντων 

του Οµίλου στις ξένες αγορές. 

Β.2. Σηµαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης  

Σηµαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάµηνο  

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

Στις 30/06/2010 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, όπου: 

− Εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος 0,022 € ανά µετοχή. 

− Ανακοινώθηκε η εκλογή από το ∆.Σ. της εταιρίας, ως νέου µη εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. του κ. Γεώργιου 

Στεφανόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µη εκτελεστικού µέλους κου Βασίλειου Βουµβουράκη. 

− Αποφασίστηκε η έκδοση τριών οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και συγκεκριµένα 

από την Εµπορική Τράπεζα ύψους 12.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, από την Τράπεζα Marfin Bank ύψους 

3.000.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας και από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 5.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της 

εταιρίας και την µετατροπή του σε µακροπρόθεσµο. 

− Εγκρίθηκε το νέο πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20 και δόθηκαν οι 

σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Ο ανώτατος αριθµός µετοχών που δύνανται να αγοραστούν δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 

1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο ανέρχεται σε 

12.381.600 ευρώ διαιρεµένο σε 29.480.000 µετοχές. Η ανώτατη τιµή µέχρι την οποία επιτρέπεται να αγοραστούν οι 

µετοχές είναι 15,00 ευρώ και η κατώτατη 1,00 ευρώ.  

Λοιπά εταιρικά γεγονότα: 

− Την 1/1/2010 ξεκίνησε και η παραγωγική λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό «Creta Farms España, 

S.L.».  

− Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας µε την «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» µε σκοπό την παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων 

βασισµένων στο ελαιόλαδο. 

− Στις 30/4/2010 αποφασίστηκε η διακοπή των διαδικασιών απόσχισης του τµήµατος εστίασης της εταιρείας 

«ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.» και απορρόφησή του από τη µητρική εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.». 

− Στις 11/5/2010 αποφασίστηκε η διακοπή των διαδικασιών συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» από την «ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε.» 

 

Νέος φορολογικός νόµος 

Με το νέο νόµο 3842/2010 εισάγονται δύο διαφορετικοί συντελεστές φορολόγησης και αφορούν στα διανεµόµενα και µη 

διανεµόµενα κέρδη. Βάσει των διατάξεων του νέου νόµου, φορολογούνται µε συντελεστή 24% τα µη διανεµόµενα κέρδη, 

µειούµενος κατά µία µονάδα ανά έτος, µέχρι το 2014 (20%). Όσον αφορά τα διανεµόµενα κέρδη, θα φορολογούνται µε 

συντελεστή 40%. 

 

Έκτακτη εισφορά 

Σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-

µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 

6/5/2010, αναµένεται να επιβληθεί στην µητρική εταιρεία έκτακτη, εφάπαξ εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό 

καθαρό εισόδηµα της χρήσης 1/1 – 31/12/09.  

Το ύψος της εν λόγω εισφοράς αναµένεται να ανέλθει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, για τον Όµιλο/Εταιρεία στο 

ύψος των € 243.582. Το ποσό αυτό έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των εξαµηνιαίας περιόδου 1/1 - 30/6/2010. 
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Β.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Συνοπτικά οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες για το β’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης αναφέρονται παρακάτω: 

− Ο κλάδος τροφίµων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. ∆υσµενείς ενέργειες ανταγωνιστών ή και 

αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον  µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

− Τα έσοδα επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι έµποροι λιανικής πώλησης προωθούν τα 

προϊόντα της εταιρείας. Τυχόν λανθασµένες πολιτικές των εµπόρων, µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα του 

Οµίλου. 

− Αύξηση στις τιµές ή ελλείψεις πρώτων υλών ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής. 

− Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ρυθµιστικό περιβάλλον που αφορά σε περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα υγιεινής και 

ασφάλειας. Αλλαγές στο ρυθµιστικό περιβάλλον µπορούν να οδηγήσουν σε νοµικές υποχρεώσεις και πρόσθετα κόστη. 

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στον Όµιλο οικονοµική ζηµία 

λόγω αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που ενδεχοµένως να επηρεάσουν 

αρνητικά την οµαλή ρευστότητα του Οµίλου. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος µεριµνά, µε βάσει την 

ακολουθούµενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε µεγάλο αριθµό πελατών, ενώ εφαρµόζει 

µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούµενες 

πιστώσεις, να µην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Παράλληλα, µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται 

µέσω ασφαλιστικής εταιρείας.  

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήµατα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει. Οι 

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

αποµείωσης. 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου 

εστιάζει στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική 

τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

υποχρεώσεις του. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των µακροπρόθεσµων 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες 

ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια 

κυλιόµενη περίοδο 30 και 90 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο 

έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου νοµίσµατος. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Οµίλου γίνεται µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού 

περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 

Η δραστηριότητα του Οµίλου στις αγορές του εξωτερικού δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος βάσει του 

οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου ή της Εταιρείας ενδέχεται 

να παρουσιάσουν αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου συναλλάγµατος. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς 

µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά 

παράγωγα. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 

Ειδικοί κίνδυνοι -Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

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

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

κοινοτικές οδηγίες και την κείµενη νοµοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν 

κινδύνους που πιθανόν να υπάρξουν. 

Β.4. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και 

∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά 

στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία προµηθεύεται από τα συνδεδεµένα µέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προµηθεύει 

αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. 

Η δοµή του Οµίλου µε βασικά στοιχεία των εταιρειών που περιλαµβάνονται σε αυτόν, παρατίθεται παρακάτω: 

∆οµή Οµίλου 

α/α Επωνυµία Χώρα έδρας 
Σχέση µε την 

εκδότρια 
Συµµετοχή 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

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

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ελλάδα Θυγατρική Άµεση 98% 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Θυγατρική Άµεση 95% 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD Κύπρος Θυγατρική Άµεση 100% 

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

6 Creta Farms USA, LLC H.Π.Α. Κοινοπραξία Έµµεση 50% 

7 Creta Farms España, S.L. Ισπανία Κοινοπραξία Άµεση 50% 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων, όπως 

αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως, έχουν ως εξής : 

Οι συναλλαγές µε την εκδότρια, ανά κατηγορία εταιρειών, όπως αυτές κατατάσσονται βάσει της σχέσης τους µε την 

εκδότρια (θυγατρικές, κοινοπραξίες κλπ), παρουσιάζεται στους παρακάτω. 

   ΠΕΛΑΤΗΣ 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

Ε
Υ

Τ
Η

Σ
 

  Μητρική Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη ΣΥΝΟΛΟ 

Μητρική   3.948 195 284 4.428 

Θυγατρικές 134 521 - 1 655 

Κοινοπραξίες - - - - - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 134 4.469 195 285 5.083 

       
  ΧΡΕΩΣΤΗΣ 

Π
ΙΣ

Τ
Ω

Τ
Η

Σ
   Μητρική Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη ΣΥΝΟΛΟ 

Μητρική   2.235 1.621 3.457 7.312 

Θυγατρικές 0 190 - - 190 

Κοινοπραξίες - - - 226 226 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 0 2.425 1.621 3.682 7.728 

       
  ΕΞΟ∆Α 

Ε
Σ

∆
Ο

Α
 

  Μητρική Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη ΣΥΝΟΛΟ 

Μητρική   814 45 46 905 

Θυγατρικές 134 1 - - 135 

Κοινοπραξίες - - - - - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 134 816 45 46 1.041 

Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης ανήλθαν σε ποσό 841 χιλ. €. 
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Β.5. Εκτιµήσεις και εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το β’ εξάµηνο της χρήσης 2010  

Σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς  

Την 27η Ιουλίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η καταβολή του µερίσµατος της χρήσης 2009, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30/6/2010. Σύµφωνα µε τον κώδικα φορολογίας (Ν. 2238/1994), το µέρισµα 

αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 10% σε βάρος των 

µετόχων, έτσι ώστε το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,0198 ευρώ.  

Την 30η Ιουλίου 2010, αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων. 

Τα δάνεια αναλυτικά αφορούν: 

- από την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους € 3 εκ. τριετούς διάρκειας, 

- από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους € 7 εκ. πενταετούς διάρκειας, 

- από την EFG EUROBANK ERGASIAS, ύψους € 8 εκ. πενταετούς διάρκειας. 

Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το β’ εξάµηνο 

Η οικονοµική κρίση που βάλλει τη χώρα µας δεν βοηθάει για να κάνουµε ακριβείς προβλέψεις.  

Παράλληλα όµως στις χρονιές της κρίσης, τα προϊόντα που έχουν καλή απόδοση είναι τα προϊόντα που διαφοροποιούνται 

αλλά και αυτά µε τιµή προσιτή για τον καταναλωτή. Σε αυτή τη λογική, βασιζόµαστε στο «Εν Ελλάδι» και το «Φιλικό», 

προϊόντα µε τα οποία θεωρούµε ότι θα αντιµετωπίσουµε επιτυχηµένα την κρίση. 

Παράλληλα έχουµε σχεδιάσει νέα προϊόντα για να ενισχύσουµε την γκάµα µας για καλύτερη στόχευση του καταναλωτή και 

κάλυψη περισσότερων αναγκών το, πάντοτε µέσω της αντικατάστασης του ζωικού λίπους µε extra παρθένο ελαιόλαδο. 

Στοχεύουµε να συνεχίσουµε την επένδυση στα επίπεδα του 2009, προκειµένου να εξασφαλίσουµε την αυξητική µας πορεία 

µε βάση την καινοτοµία αλλά και το value for money. Θα δηµιουργήσουµε νέες επικοινωνίες για την κύρια µάρκα µας, και θα 

συνεχίσουµε την εκπαίδευση του καταναλωτή για τις αρετές του ελαιολάδου σε σχέση µε το ζωικό λίπος. Τέλος, θα 

επεκτείνουµε την καινοτοµία του σε επιπλέον κατηγορίες για να καλύψουµε περισσότερες ανάγκες του καταναλωτή.   

Στη διεθνή µας δραστηριότητα, θα γίνει λανσάρισµα και καθιέρωση στην Ισπανική αγορά των προϊόντων «Εν Ελλάδι», θα 

δοθεί έµφαση µε επέκταση του κωδικολογίου και της διανοµής στην Αµερικάνικη αγορά και ολοκλήρωση συνεργασίας - 

επέκτασης σε χώρες του εξωτερικού. 

 

 

Με τιµή, 

  

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

∆οµαζάκης Εµµανουήλ 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους µετόχους της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις»  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 

Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2010, και τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου 

που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 

του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). 

∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση 

την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε 

την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η 

συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 

2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

Παλαιό Φάληρο, 30 Αυγούστου 2010 

 

∆ηµήτρης Ντζανάτος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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∆. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 

 

Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε στις 

27/8/2010  και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cretafarm.gr καθώς και 

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

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

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

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

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

θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Ο Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   

∆οµαζάκης Εµµανουήλ  ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος 

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

 

 

 

  

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής  Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου 

   

Κουφογιάννης Βασίλειος  Μικές Κυριάκος 

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

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0012835 

Λογιστής Α’ τάξης 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τις οικονοµικές καταστάσεις 

1.1.1. Επωνυµία 

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

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 

1.1.2. Η Εταιρεία 

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυµνο) τον Οκτώβριο του 

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

74100, Θέση Λατζιµάς). Οι µετοχές της εταιρείας είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από την 3η Απριλίου 

2000. Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης». Ανήκει στον 

κλάδο «Τρόφιµα και Ποτά - Τρόφιµα». 

1.1.3. Ποιόν αφορούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

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

1.1.4. Περίοδος και νόµισµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2010 µέχρι 30/06/2010. Τα ποσά εµφανίζονται σε αυτές σε 

χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την αντίστοιχη περίοδο (01/01 - 30/6/2009) 

όσον αφορά στα κονδύλια συνολικού εισοδήµατος, ταµειακών ροών και µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση 2009 

(31/12/2009) για τα κονδύλια της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

1.1.5. Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

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

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

1.1.6. Αντικείµενο και δραστηριότητες 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όµιλος είναι:  

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

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκµετάλλευση σφαγείου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

συναφών παραγωγής τρίτων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εταιρίας, µέσα στο πλαίσιο του σκοπού αυτής. 

1.1.7. Συνέχιση της δραστηριότητας 

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

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

1.1.8. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

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

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

1.1.9. ∆οµή σηµειώσεων 

Οι σηµειώσεις είναι οργανωµένες συστηµατικά, µε τρόπο που ο αναγνώστης να µπορεί µε ευχέρεια να αντλήσει τις 

πληροφορίες που επιθυµεί. ∆οµούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόµενο έχουν ως εξής:  

1. Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισµένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ∆.Λ.Π. 1 

«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».  

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

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

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

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

Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος.  

6. Γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

7. Άλλες γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται 

από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

1.1.10. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων  

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 27 Αυγούστου 2010. 

1.1.11. 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. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµειώσεις 30.06.2010   31.12.2009   30.06.2010   31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

              

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1.1 114.413 
 

116.251 
 

88.598 
 

89.994 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1.2 4.223 
 

4.255 
 

4.223 
 

4.255 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  5.1.3 6.069 
 

5.738 
 

3.293 
 

3.090 

Υπεραξία 5.1.4 2.708 
 

2.708 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.1.5 - 
 

- 
 

16.801 
 

16.301 

Λοιπές Επενδύσεις 5.1.6 57 
 

57 
 

57 
 

57 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.1.7 1.654 
 

466 
 

146 
 

453 

Αποθέµατα 5.1.8 13.540 
 

12.803 
 

12.778 
 

12.053 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.1.9 31.347 
 

25.186 
 

37.410 
 

27.307 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.1.10 6.918 
 

5.724 
 

6.105 
 

4.509 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 5.1.11 3.501 
 

4.984 
 

2.877 
 

3.710 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
184.428   178.169   172.288   161.728 

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
              

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
              

Μετοχικό  Κεφάλαιο 5.3.1 12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Υπέρ το Άρτιο 5.3.2 1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Αποθεµατικά 5.3.3/5.3.4 50.385 
 

50.456 
 

39.557 
 

39.455 

Κέρδη/(Ζηµίες) Εις Νέον 5.3.5 541 
 

1.150 
 

8.742 
 

7.072 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
65.060 

 
65.740 

 
62.433 

 
60.661 

         
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής 

 
65.060 

 
65.740 

 
62.433 

 
60.661 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 5.3.6 576 
 

613 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 

 
65.636 

 
66.353 

 
62.433 

 
60.661 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
              

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

10.678 
 

10.403 
 

7.884 
 

7.591 

Προβλέψεις 5.2.1 750 
 

628 
 

741 
 

619 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.2.2 21   160   21   160 

Μακροπρόθεσµες Έντοκες Υποχρεώσεις 5.2.3 26.067 
 

32.735 
 

24.631 
 

31.681 

         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
37.517 

 
43.927 

 
33.278 

 
40.052 

         
Προµηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 5.2.4 35.124 

 
25.498 

 
34.716 

 
23.679 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.2.5 46.152 
 

42.391 
 

41.861 
 

37.337 

        
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 81.275 

 
67.889 

 
76.576 

 
61.016 

        
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 118.792 

 
111.816 

 
109.854 

 
101.067 

        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 184.428   178.169   172.288   161.728 
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος α’ εξαµήνου (1/1 - 30/6/2010) 

Συνολικά έσοδα   Όµιλος   Εταιρεία 

  
Σηµειώσεις 

1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2010   30.06.2009   30.06.2010   30.06.2009 

         Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 
 

46.333 
 

46.065 
 

46.136 
 

46.416 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  
 

4.728   5.625   2.611   2.684 

Σύνολο Πωλήσεων 5.4.1 51.061 
 

51.690 
 

48.747 
 

49.100 

Κόστος Πωλήσεων 
 

28.633 
 

23.665 
 

27.062 
 

24.454 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων)  

17.701 
 

22.400 
 

19.074 
 

21.962 

         
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία   

331 
 

1.030 
 

203 
 

714 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  
 

(1.354) 
 

(5.234) 
 

(783) 
 

(2.947) 

         
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 5.4.2 21.406   23.822   21.105   22.414 

         
Έξοδα ∆ιοίκησης 5.4.2 (3.974) 

 
(3.864) 

 
(3.063) 

 
(3.278) 

Έξοδα ∆ιάθεσης 5.4.2 (13.330) 
 

(13.747) 
 

(12.326) 
 

(13.053) 

Έξοδα Ερευνών 5.4.2 (204) 
 

(384) 
 

(204) 
 

(361) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 5.4.3 (1.202) 
 

(1.480) 
 

(628) 
 

(959) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 5.4.4 (2.074) 
 

(2.240) 
 

(1.926) 
 

(2.087) 

Κέρδη / (ζηµίες) Προ Φόρων 
 

622   2.106   2.957   2.676 

Φόροι 5.4.5 (519) 
 

(476) 
 

(537) 
 

(323) 

Καθαρά Κέρδη  / (ζηµίες) µετά Φόρων 
 

104   1.630   2.421   2.353 

         
Κατανέµονται σε : 

        
Ιδιοκτήτες µητρικής 

 
141 

 
1.640 

 
2.421 

 
2.353 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(37) 
 

(10) 
 

- 
 

- 

         Κέρδη  / (ζηµίες) Μετά Από Φόρους 
        

Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) 
 

0,0048 
 

0,0553 
 

0,0821 
 

0,0798 

  

  
Λοιπά συνολικά έσοδα 

 
Όµιλος   Εταιρεία 

  
 

1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 

  
 

30.06.2010   30.06.2009   30.06.2010   30.06.2009 

         
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης εξωτερικού 5.4.6 (173) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Λοιπά συνολικά έσοδα   (173)   -   -   - 

        
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (69)   1.630   2.421   2.353 

        
Κατανέµονται σε : 

       
Ιδιοκτήτες µητρικής (32) 

 
1.640 

 
2.421 

 
2.353 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (37) 
 

(10) 
 

- 
 

- 
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2.3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος β’ τριµήνου (1/4 - 30/6/2010) 

 

Συνολικά έσοδα Όµιλος   Εταιρεία 

  1.4.2010   1.4.2009   1.4.2010   1.4.2009 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2010   30.6.2009   30.06.2010   30.6.2009 

        Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 23.777 
 

23.203 
 

23.592 
 

23.327 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  2.453   2.899   1.374 
 

1.445 

Σύνολο Πωλήσεων 26.230 
 

26.102 
 

24.966 
 

24.772 

Κόστος Πωλήσεων 15.574 
 

11.545 
 

14.625 
 

12.096 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 8.203 
 

11.658 
 

8.967 
 

11.231 

        
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη 
αξία  

34 
 

436 
 

28 
 

448 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  (252) 
 

(2.508) 
 

(147) 
 

(1.383) 

        
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 10.438   12.485   10.223   11.740 

        
Έξοδα ∆ιοίκησης (2.053) 

 
(2.138) 

 
(1.407) 

 
(1.806) 

Έξοδα ∆ιάθεσης (6.950) 
 

(7.641) 
 

(6.232) 
 

(7.344) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (503) 
 

(416) 
 

(233) 
 

(182) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα (1.409) 
 

(1.183) 
 

(1.327) 
 

(1.113) 

Κέρδη  / (ζηµίες) προ Φόρων (477)   1.106   1.023   1.296 

Φόροι 226 
 

(193) 
 

69 
 

(140) 

Καθαρά Κέρδη  / (ζηµίες) µετά Φόρων (251)   912   1.092   1.156 

    
Κατανέµονται σε : 

       
Ιδιοκτήτες µητρικής (214) 

 
919 

 
1.092 

 
1.156 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (37) 
 

(7) 
 

- 
 

- 

Κέρδη  / (ζηµίες) Μετά Από Φόρους     
Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) (0,0073) 0,0312 0,0371 0,0392 

Λοιπά συνολικά έσοδα Όµιλος   Εταιρεία 

  1.4.2010   1.4.2009   1.4.2010 - 1.4.2009 

  30.06.2010   30.6.2009   30.06.2010 - 30.6.2009 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης εξωτερικού (173) 
 

- 
 

- 
 

- 

 
Λοιπά συνολικά έσοδα (173)   -   -   - 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (424)   912   1.092   1.156 

 
Κατανέµονται σε :     
Ιδιοκτήτες µητρικής (387) 

 
919 

 
1.092 

 
1.156 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (37) 
 

(7) 
 

- 
 

- 
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2.4. Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
Εις Νέον 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

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

        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  
1/1/ - 30/06/2009 

- - - - 1.640 (10) 1.630 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2008 - - - - (649) - (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - 

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

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - 7 - - 7 
              

 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2009 12.382 1.753 13.761 37.331 2.476 681 68.384 

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

        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  
1/1-30/6/2010 

- - - (173) 141 (37) (69) 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2009 - - - - (649) - (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - 

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

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - - 
        

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.242 541 576 65.636 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
Υπέρ Το 

Άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
Εις Νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009 12.382 1.753 5.509 34.009 5.492 59.144 

       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1/ - 30/06/2009 - - - - 2.353 2.353 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2008 - - - - (649) (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

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

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - 

       
Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2009 12.382 1.753 5.509 34.145 7.060 60.848 

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

       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1/ - 30/6/2010 - - - - 2.421 2.421 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2009 - - - - (649) (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - 102 (102) (0) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - 

       
Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 12.382 1.753 5.311 34.246 8.742 62.433 
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2.5. Κατάσταση των Ταµειακών Ροών - Έµµεση µέθοδος 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
1.1.2010   1.1.2009   1.1.2010   1.1.2009 

30.06.2010   30.06.2009   30.06.2010   30.06.2009 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 622 
 

2.106 
 

2.957 
 

2.676 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
       

Αποσβέσεις 3.601 
 

3.771 
 

3.057 
 

3.169 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (43) 
 

- 
 

(43) 
 

- 

Προβλέψεις (95) 
 

(687) 
 

(121) 
 

(687) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (25) 
 

- 
 

16 
 

- 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (52) 
 

- 
 

(92) 
 

- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.125 
 

2.244 
 

2.018 
 

2.091 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.058) 
 

(1.823) 
 

(928) 
 

(1.062) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.637) 
 

1.489 
 

(7.897) 
 

(1.727) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 10.294 
 

(4.886) 
 

10.052 
 

(2.560) 

Μείον: - 
 

- 
 

- 
 

- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.352) 
 

(2.244) 
 

(2.245) 
 

(2.091) 

Καταβεβληµένοι φόροι (53) 
 

(102) 
 

(53) 
 

(101) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.327   (133)   6.721   (292) 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - 
 

(250) 
 

(250) 
 

(250) 

Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (1.783) 
 

- 
 

(3.748) 
 

- 

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

- 
 

25 
 

- 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (2.084) 
 

(1.959) 
 

(1.670) 
 

(1.844) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 343 
 

175 
 

25 
 

164 

Τόκοι εισπραχθέντες 92 
 

4 
 

92 
 

4 

Μερίσµατα εισπραχθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 271 
 

- 
 

271 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.136)   (2.030)   (5.254)   (1.926) 

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.480 
 

20.077 
 

7.480 
 

20.077 

Εξοφλήσεις δανείων (9.811) 
 

(16.926) 
 

(9.429) 
 

(16.438) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (350) 
 

(129) 
 

(350) 
 

(129) 

Μερίσµατα πληρωθέντα - 
 

(649) 
 

- 
 

(649) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.681)   2.373   (2.299)   2.861 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  
(1.490)  210  (833)  641 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.984   3.315   3.710   1.748 

Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 6   - 
 

- 
 

- 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.501   3.525   2.877   2.389 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι αποτίµησης για τα αποθέµατα 

3.1.1. Λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται για τα αποθέµατα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για τα αποθέµατα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αποτίµηση αποθεµάτων 
Τα αποθέµατα αποτιµούνται καταρχήν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά είδος, 
στη µικρότερη τιµή µεταξύ του κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
τους. 

2 Υποτίµηση πρώτων υλών 

Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωµατώνονται σε προϊόντα, κατ' αρχήν δεν 
υποτιµούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιµάται ότι θα έχει κόστος 
αποθεµάτων µικρότερο από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Αν υπάρξει λόγος 
υποτίµησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο κόστος αντικατάστασης. 

3 Προβλέψεις υποτίµησης και αντιστροφή τους 

Για τα αποθέµατα που έχουν αποτιµηθεί σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία διενεργείται 
πρόβλεψη υποτίµησης. Κάθε φορά που συντάσσονται Οικονοµικές Καταστάσεις, 
εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της 
πρόβλεψης. 

4 
Μερισµός Σταθερών Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

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

5 
Μερισµός Μεταβλητών Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση πραγµατικά δεδοµένα 
(µετρήσεις). 

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

7 Κόστος δανεισµού και κόστος αποθεµάτων 
Ορισµένα κόστη δανεισµού, επιβαρύνουν το Κόστος Αποθεµάτων, µε βάση τις 
απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 23. 

8 
Κόστος αποθεµάτων βιολογικών στοιχείων 
µετά τη συγκοµιδή 

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

3.2. Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 

Οι λογιστικές πολιτικές, σε ότι αφορά την αντιµετώπιση αλλαγών λογιστικών αρχών ή εκτιµήσεων και λαθών, παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογιστικές πολιτικές επιλογής της εταιρίας 

Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από πρότυπο ή διερµηνεία και µε κριτήρια να:  α) παρουσιάζουν πιστά 
τις Οικονοµικές Καταστάσεις, β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο, γ) είναι 
απροκατάληπτες, δ) είναι συντηρητικές, ε) είναι πλήρεις 

2 Αλλαγή λογιστικών πολιτικών 
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν το επιβάλλει πρότυπο ή διερµηνεία και 
βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης 

3 
Αλλαγή πολιτικών και αναδιατύπωση 
καταστάσεων 

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

4 Αλλαγές εκτιµήσεων 

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

5 ∆ιόρθωση λαθών 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδροµικά:  
α) για την προηγούµενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση οικονοµικής θέσης, Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος, Ταµειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, 
Σηµειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιµη περίοδο, µε αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιµης 
περιόδου στην Κατάσταση οικονοµική θέσης 

3.3. Λογιστικές αρχές για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Οι λογιστικές πολιτικές, σε ότι αφορά την αντιµετώπιση σηµαντικών γεγονότων που συνέβησαν στο διάστηµα µεταξύ της 

ηµεροµηνίας αναφοράς και της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Λογιστικές  αρχές  για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 ∆ιορθωτικά και µη διορθωτικά γεγονότα 
Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του αναφοράς, αξιολογούνται από τη 
διοίκηση µε βάση τις ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και 
"µη διορθωτικά" γεγονότα. 

2 ∆ιόρθωση Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µόνο µε τα "διορθωτικά" γεγονότα. 

3 Συνέχιση της δραστηριότητας 

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

3.4. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος 

Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις 

Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη 
φορολογικά αξία, υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή 
υποχρέωση. 

2 
Επίδραση στα αποτελέσµατα και τα ίδια 
κεφάλαια 

Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που 
λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν στα 
ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι οποίοι µεταφέρονται στα 
ίδια κεφάλαια µέσω αυτής της κατάστασης. 

3 
Λογισµός αναβαλλόµενων απαιτήσεων και 
λογιστικές ζηµίες 

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

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

3.5. Λογιστικές αρχές για ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αρχική καταχώριση Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. 

2 ∆ιαµόρφωση κόστους 

Το κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α)  το αρχικό κόστος και τυχόν  
β) κόστη βελτίωσης  
γ) κόστη αντικατάστασης  
δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

3 Αρχικό κόστος 

Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει:  
α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης  
β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική  
γ) τυχόν κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού  
δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης 

4 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται 
στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και 
τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
- Μηχανήµατα 
- Μεταφορικά µέσα  
- Έπιπλα και σκεύη  
- Εξοπλισµός γραφείων και λοιπός εξοπλισµός 
- Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

5 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται 
σε αξίες αναπροσαρµογής 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής 
κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
- Εδαφικές εκτάσεις 
- Κτίρια 

6 Μέθοδος απόσβεσης Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης. 

7 Συντελεστές απόσβεσης 

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι:  
- Κτίρια, από 2%, έως 5%,  
- Μηχανήµατα, από 3%, έως 17% , 
- Μεταφορικά µέσα, από 11%, έως 17%,  
- Έπιπλα και σκεύη, από 14%, έως 33% 
- Εξοπλισµός γραφείων, από 14%, έως 33%. 
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8 ∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής 

Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:  
- Κτίρια, από 20 έως 50,  
- Μηχανήµατα, από 6 έως 30, 
- Μεταφορικά µέσα, από 6 έως 9,  
- Έπιπλα και σκεύη, από 3 έως 7, 
- Εξοπλισµός γραφείων, από 3 έως 7. 

3.6. Λογιστικές αρχές για µισθώσεις 

3.6.1. Λογιστικές πολιτικές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Η εταιρία κατέχει πάγια που έχει αποκτήσει µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει χρηµατοδοτική µίσθωση 
Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των 
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον 
εκµισθωτή στο µισθωτή. 

2 Αρχική καταχώριση 
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες 
Καταβολές Μισθωµάτων µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε 
το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 

3 
∆ιάκριση βραχυπρόθεσµων από 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 
εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο 
τµήµα που εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

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

5 Αντιµετώπιση παγίων µετά την απόκτηση 
Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές 
λογιστικές αρχές που τα αφορούν και παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής. 

 

Η εταιρεία δεν είναι εκµισθωτής για χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

3.7. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Για το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, εφαρµόζονται οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές: 

Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Τι ορίζεται σαν έσοδο 
Έσοδα είναι µόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται οι 
παρακρατούµενοι φόροι.  

2 Πότε υπάρχει πώληση αγαθών 

Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  
α) υπάρχει µεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας  
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό  
γ) εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί το τίµηµα  
δ) το έσοδο και το κόστος µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα 

3 
Εφαρµογή αρχής τις αντιστοιχίας εσόδων - 
κόστους 

Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν µία πώληση συνδέεται και µε 
κόστη. 

4 Οριοθέτηση πωλήσεων υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, µε βάση το 
εκτελεσµένο µέρος.  
Για τις υπηρεσίες που λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής ολοκλήρωσης, 
εφαρµόζονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 11. 

5 
Οριοθέτηση τόκων, δικαιωµάτων και 
µερισµάτων 

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

3.8. Λογιστικές αρχές για παροχές σε εργαζοµένους 

Λογιστικές αρχές για τις παροχές σε εργαζοµένους 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογισµός βραχύχρονων παροχών Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. 

2 Λογισµός παροχών εξόδου από την υπηρεσία Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άµεσα σαν έξοδα όταν γίνονται.  

3 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών, λογίζεται η υποχρέωση µε χρέωση 
των εξόδων, στο χρήση που δηµιουργείται. 
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3.9. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις και ειδικότερα ο χειρισµός των επιχορηγήσεων 

παγίων, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση επιχορηγήσεων 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα:  
α) ότι θα εισπραχθούν και  
β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

2 
Επίδραση στην Καθαρή Θέση µέσω των 
αποτελεσµάτων 

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

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

4 
Επιχορηγήσεις παγίων σε µεταβατικούς 
λογαριασµούς παθητικού 

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

3.10. Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγµα 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας για τη µετατροπή των ξένων νοµισµάτων, αναφέρονται στη συνέχεια 

Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγµα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Λογιστικοποίηση συναλλαγών σε ξένο 
νόµισµα 

Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε νόµισµα λειτουργίας, γίνεται µε την τρέχουσα 
συναλλαγµατική ισοτιµία την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 

2 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, χρηµατικών στοιχείων 

Τα Χρηµατικά Στοιχεία αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς. 

3 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, µη χρηµατικών 
στοιχείων αποτιµηµένων στο κόστος 

Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στο κόστος, αποτιµούνται µε την 
ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. 

4 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, µη χρηµατικών 
στοιχείων αποτιµηµένων σε εύλογη αξία 

Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες, αποτιµούνται µε 
την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία. 

5 
Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης 
χρηµατικών στοιχείων 

Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών 
Στοιχείων, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα  

6 
Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης µη 
χρηµατικών στοιχείων 

Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές αποτίµησης µη Χρηµατικών Στοιχείων µεταφέρονται:  
α) στα Αποτελέσµατα αν προβλέπεται εκεί να µεταφέρονται και οι ζηµίες τους  
β) στην Καθαρή Θέση κατευθείαν ή µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, αν έτσι 
προβλέπεται  

7 Μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού 

Η µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικής του εξωτερικού γίνεται:  
α) Για τα περιουσιακά στοιχεία µε βάση την Ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς 
β) Για τα Αποτελέσµατα περιόδου µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής ή τη 
µέση Ισοτιµία της περιόδου  
γ) κάθε συναλλαγµατική διαφορά, µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια µέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 

3.11. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού 

Η εταιρία το κόστος δανεισµού το αντιµετωπίζει µε βάση τις λογιστικές αρχές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Χειρισµός του κόστους δανεισµού 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται. 

2 Χειρισµός του κόστους δανεισµού 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται, εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται. 

3 Τρόπος κεφαλαιοποίησης 
Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού 
Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του 
στοιχείου. 

4 
Υπολογισµός κόστους για άµεση σχέση 
κόστους και στοιχείου 

Αν ο δανεισµός σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, 
κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των 
δανειακών κεφαλαίων. 

5 
Υπολογισµός κόστους αν δεν υπάρχει άµεση 
σχέση κόστους µε στοιχείο 

Αν ο δανεισµός είναι γενικός, το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της 
επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που 
σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 
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3.12. Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις θυγατρικές εταιρίες, αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

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

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

3 Ηµεροµηνία ενοποίησης Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία αναφοράς της µητρικής εταιρείας. 

4 ∆ιαδικασία ενοποίησης 

Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και 
θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται "γραµµή προς γραµµή" («line by line»). 
Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 
τυχόν έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε 
αποθέµατα, πάγια κλπ. Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συµµετοχής της 
µητρικής, συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία 
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3. 

5 Πρώτη ενοποίηση και αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της απόκτησής 
της. 

6 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές εµφανίζονται χωριστά στην κατάσταση Οικονοµικής 
θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 

7 
Αποτίµηση θυγατρικών στης Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στις "Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις", οι επενδύσεις σε θυγατρικές, εµφανίζονται 
αποτιµηµένες στο κόστος κτήσης. 

3.13. Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Κοινοπραξία και από κοινού έλεγχος 
Κοινοπραξία είναι η ανάληψη µίας δραστηριότητας που προϋποθέτει τον από κοινού 
έλεγχο. Από κοινού έλεγχος υπάρχει, όταν για τις στρατηγικές αποφάσεις, απαιτείται 
οµοφωνία των µερών που τον ασκούν. 

2 Κοινοπραξία και συµβατικός διακανονισµός Για κάθε Κοινοπραξία υπάρχει Συµβατικός ∆ιακανονισµός. 

3 Ενοποίηση κοινά ελεγχόµενων οντοτήτων Οι Κοινά Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες, ενοποιούνται µε Αναλογική Ενοποίηση. 

4 Αναλογική ενοποίηση 
Αναλογική Ενοποίηση σηµαίνει ότι ενοποιείται αναλογία για όλους τους λογαριασµούς 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης και Συνολικών εσόδων, ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής στην Κοινοπραξία. 

5 Εµφάνιση στις ενοποιηµένες καταστάσεις 
Η εµφάνιση των κονδυλίων των κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε αναλογική 
ενοποίηση, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι µαζί µε τα άλλα 
κονδύλια, γιατί η ενοποίηση γίνεται γραµµή προς γραµµή. 

3.14. Λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας και του Οµίλου, για Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τα σχετικά ζητήµατα που καλύπτονται 

από το ∆ΛΠ 32, το ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Περιεχόµενο Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Χρηµατοοικονοµικό Μέσο: είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα 
συναλλασσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο 

2 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

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

3 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

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

4 Συµµετοχικοί Τίτλοι 
Συµµετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύµβαση δικαιώµατος σε αναλογία των Ιδίων 
κεφαλαίων τρίτου. 
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5 Κατάταξη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά 
Στοιχεία, στις Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, στα Ίδια κεφάλαια ή σαν 
Συµµετοχικός Τίτλος, µε βάση την ουσία της σχετικής σύµβασης. 

6 Κόστη στοιχείων Καθαρής Θέσης 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται 
σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, µε την 
πραγµατοποίησή τους. 

7 
Κόστη Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων που 
δεν αφορούν την Καθαρή Θέση 

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία που δεν 
είναι στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, µε την 
πραγµατοποίησή τους. 

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

9 Συµψηφισµοί στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Τα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται καταρχήν χωρίς 
συµψηφισµούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα 
Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο και µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, 
συµψηφίζονται µόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού β) 
προβλέπεται διακανονισµός µε βάση το υπόλοιπο δ) προβλέπεται συγχρόνως 
διακανονισµός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης 

3.15. Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή 

Οι λογιστικές πολιτικές για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

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

2 Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές 

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

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

3.16. Λογιστικές αρχές για τις ενδιάµεσες καταστάσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που αφορούν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τις ενδιάµεσες καταστάσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Περιεχόµενο ενδιάµεσων καταστάσεων 
Οι ενδιάµεσες καταστάσεις συντάσσονται µε βάση το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των 
Οικονοµικών  Καταστάσεων»  (πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων). 

2 Λογιστικές αρχές σύνταξης 
Εφαρµόζονται στις Ενδιάµεσες Καταστάσεις οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως και στις 
τελευταίες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός αν κάποια άλλαξε στην παρούσα 
περίοδο, οπότε η αλλαγή αναφέρεται στις ενδιάµεσες καταστάσεις. 

3 Αποτιµήσεις 
Οι αποτιµήσεις γίνονται λαµβάνοντας πάντα την περίοδο από το τέλος των 
προηγούµενων ετήσιων καταστάσεων και όχι για το διάστηµα µετά την προηγούµενη 
Ενδιάµεση Κατάσταση. 

4 Συγκρίσιµη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
Η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της περιόδου, εµφανίζει σαν συγκρίσιµη την 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της προηγούµενης χρήσης. 

5 
Συγκρίσιµα Συνολικά Έσοδα και 
Αποτελέσµατα 

Παρουσιάζονται Συνολικά Έσοδα και Αποτελέσµατα για την τρέχουσα περίοδο 
(τρίµηνο), για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης (εξάµηνο) και οι 
αντίστοιχες συγκρίσιµες περίοδοι της προηγούµενης χρήσης 

6 Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 
Παρουσιάζεται Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, για όλη την περίοδο από την 
έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούµενης χρήσης 

7 Κατάσταση ταµειακών ροών 
Παρουσιάζεται Κατάσταση Ταµειακών Ροών, για όλη την περίοδο από την έναρξη της 
χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούµενης χρήσης 

3.17. Λογιστικές αρχές για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστικές αρχές για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

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

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

3 Ανακτήσιµο ποσό και λογιστική αξία 
Αποµείωση γίνεται αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται 
της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς. 
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4 Ανακτήσιµο ποσό 

Ανακτήσιµο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή µίας Μονάδας ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών, είναι το µεγαλύτερο ποσό ανάµεσα σε:  
α) Εύλογη Αξία µείον κόστη διάθεσης και  
β) Αξία λόγω χρήσης 

5 
Μεµονωµένη αποτίµηση και αποτίµηση 
µονάδων ή οµάδων µονάδων ταµειακών 
ροών 

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

6 
Λογισµός αποµείωσης περιουσιακών 
στοιχείων 

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

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

3.18. Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις προβλέψεις και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση προβλέψεων 

Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο:  
α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της  
γ) µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

2 Είδη προβλέψεων  

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών  
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης  
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

3 
Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών 
Ζηµιών 

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

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

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

6 Λογισµός προβλέψεων και αντιστροφή 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να 
αντιστραφούν . 

7 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:  
α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη 
εξαρτώµενη από την εταιρία ή  
β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  
Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο γνωστοποιείται, αν είναι 
πιθανό να συµβεί 

8 Ενδεχόµενες απαιτήσεις 
Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση 
είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόµενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σηµειώσεις 

3.19. Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Οι λογιστικές πολιτικές για τα άυλα στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση άυλων στοιχείων 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν  
α) πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και  
β) µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα 

2 
Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία 
και φάση έρευνας 

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

3 
Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία 
και φάση ανάπτυξης 

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων 
κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει:  
α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους  
β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους  
γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους  
δ) πόροι ολοκλήρωσης τους  
ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και  
στ) εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή 
την εσωτερική χρησιµοποίηση 
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4 Αρχική καταχώριση άυλων 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου 
Στοιχείου που αγοράζεται είναι:  
α) η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων  
β) τα άµεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, περιλαµβανοµένου του 
κόστους δανεισµού 

5 Μεταγενέστερη αποτίµηση Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

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

3.20. Βάσεις Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι βάσεις αποτίµησης, για Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 32, το ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7, 

εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Βάσεις αποτίµησης για τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Αρ. Βάσεις Αποτίµησης Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Κατάταξη για αποτίµηση µετά την αρχική 
καταχώριση 

Για τη µεταγενέστερη αποτίµηση, τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
χωρίζονται σε:  
α) Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων 
β) Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη  
γ) ∆άνεια και Απαιτήσεις και  
δ) ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

2 
Στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσµάτων" 

Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, 
ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αν:  
α) κατέχεται για εµπορική εκµετάλλευση ή  
β) στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" 

3 Αρχική Καταχώριση 

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

4 Γενική αρχή µεταγενέστερης αποτίµησης 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, 
αποτιµώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν κόστη 
διάθεσης, εκτός από συγκεκριµένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. 

5 ∆άνεια και Απαιτήσεις 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιµώνται στο 
Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη µέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

6 Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη 
αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

7 
Συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε 
εύλογη αξία 

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

8 
Συµµετοχές που δεν µπορούν να 
αποτιµηθούν σε εύλογη αξία 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Συµµετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι και δεν 
µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, αποτιµώνται στο κόστος. 

9 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, µε την εξαίρεση 
όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο 
Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριµένες 
εξαιρέσεις. 

10 Αποµείωση 
Όλα τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι «Στην 
Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης 

11 Επίδραση ζηµίας αποµείωσης 
Η ζηµιά αποµείωσης ενός Χρηµατοοικονοµικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή 
το Αποσβεσµένο Κόστος, µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα της περιόδου. 

3.21. Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Οι λογιστικές πολιτικές για τα βιολογικά στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

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

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

3 Προσδιορισµός εύλογης αξίας 

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

Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Εφαρµογή 
Το ∆.Π.Χ.Α. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, ενώ στις Ιδιαίτερες 
Καταστάσεις εφαρµόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το ∆.Λ.Π. 27 

2 Αποκτών και αποκτώµενος 
Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" 
αποκτά τον έλεγχο της αποκτώµενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. 

3 Μέθοδος της αγοράς 

Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της αγοράς.  
Η διαδικασία της µεθόδου αγοράς αφορά:  
α) προσδιορισµό του αποκτώντα  
β) προσδιορισµό του κόστους απόκτησης  
γ) µερισµό του κόστους απόκτησης στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία του 
αποκτώµενου. 

4 Κόστος απόκτησης 
Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγµα που δίνεται από τον αποκτώντα. Αντάλλαγµα 
είναι και τίτλοι που δίνονται από τον αποκτώντα. 

5 Έξοδα απόκτησης Τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα. 

5 Ηµεροµηνία υπολογισµού εύλογων αξιών 
Οι εύλογες αξίες των µεταβιβαζόµενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την 
ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες ανταλλαγής. 

6 Αξία τιµήµατος όταν είναι µετοχές 

Αν η απόκτηση γίνεται µε µετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγµένη εταιρία, η 
εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία στο χρηµατιστήριο των µετοχών που δίνει.  
Αν η αποκτώµενη είναι εισηγµένη, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία των µετοχών 
της στο χρηµατιστήριο. Μπορεί, αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, να χρησιµοποιηθεί άλλη 
τεχνική αποτίµησης για την εύλογη αξία των µετοχών 

7 Ηµεροµηνία απόκτησης 
Ηµεροµηνία απόκτησης είναι η ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος. Μπορεί να 
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανταλλαγής. 

8 
Αποτίµηση αναγνωρίσιµων περιουσιακών 
στοιχείων 

Αποτιµώνται τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης (άυλα και µη 
άυλα, υποχρεώσεις υπαρκτές και ενδεχόµενες), µόνον εφόσον µπορούν να 
αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

9 Υπολογισµός και λογισµός Υπεραξίας 

Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης µείον 
την αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης.  
Η υπεραξία, εφόσον είναι χρεωστική, εµφανίζεται στο ενεργητικό της ενοποιηµένης 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

10 Υπεραξία και αποµείωση 
Η υπεραξία από µία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για αποµείωση µία 
φορά το χρόνο ή και σε πιο σύντοµο διάστηµα, αν συνέβη κάτι σηµαντικό. 

11 Αρνητική υπεραξία 
Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίµηση 
των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να 
προκύπτει αρνητική υπεραξία, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

12 Ανάστροφη απόκτηση 

Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νοµικά "αποκτώµενη" τελικά αποκτάει τον 
έλεγχο της αποκτώσας. Σε µία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις, εκδίδονται µε το όνοµα της "νόµιµης µητρικής", αλλά στις σηµειώσεις 
αναλύονται µε βάση τη "νόµιµη θυγατρική" . 

3.23. Λογιστικές αρχές για τους τοµείς του ∆.Π.Χ.Α. 8 

Οι λογιστικές πολιτικές, µε βάση την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τους λειτουργικούς τοµείς του ∆ΠΧΑ 8 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λειτουργικοί τοµείς 

Λειτουργικός τοµέας, είναι ένα τµήµα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, 
παρακολουθείται διακεκριµένα από τους λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριµένες 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια 
του ∆ΠΧΑ 8. 

2 Συγχώνευση τοµέων 

Τοµείς που έχουν τα ίδια οικονοµικά χαρακτηριστικά µπορούν να συγχωνευθούν σε 
έναν, αν τηρείται η θεµελιώδης αρχή και είναι παρόµοια σε:  
α) προϊόντα ή υπηρεσίες,  
β) παραγωγική διαδικασία,  
γ)  κατηγορίες πελατών,  
δ) τρόπο διανοµής  
ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

3 Ποσά στοιχείων τοµέα και κατανοµές ποσών 

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

4.1. Γενικοί Κίνδυνοι 

4.1.1. Γενικά για τους κινδύνους 

Για τους κινδύνους γίνεται αναλυτική πληροφόρηση, µε βάση τις επιταγές των επιµέρους ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε επόµενο κεφάλαιο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο. Ιδιαίτερη 

αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στην παράγραφο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7 για τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

4.1.2. Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Η εταιρία αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο. Οι κίνδυνοι αυτός, η φύση του και ο τρόπος αντιµετώπισής του, αναφέρεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πιστωτικοί κίνδυνοι 

Αρ. 
Κατηγορίες του 

κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 
Εµπορικές 
απαιτήσεις 

Αδυναµία αντισυµβαλλοµένων 
εξόφλησης υφιστάµενων 
υποχρεώσεων 

Πολιτική του Οµίλου είναι να ελέγχεται η πιστοληπτική 
ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και ορισµός ή όχι 
κατάλληλου πιστωτικού ορίου, τόσο ύψος παραγγελιών όσο και 
διάρκειας πίστωσης. Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας 
γίνεται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές βάσει κανόνων που 
έχει θεσπίσει η ∆ιοίκηση και τα οποία παρακολουθούνται 
καθηµερινώς από το αρµόδιο τµήµα Credit Control. 

4.1.3. Κίνδυνοι ρευστότητας 

Η εταιρία αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτός, η φύση του και ο τρόπος αντιµετώπισής του, αναφέρεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κίνδυνοι ρευστότητας 

Αρ. 
Κατηγορίες του 

κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 Κεφάλαιο κίνησης 

Αδυναµία ευρέσεως επαρκών 
διαθεσίµων για την κάλυψη των 
τρεχουσών υποχρεώσεων της 
εταιρείας. 

Πολιτική του Οµίλου είναι η καθηµερινή παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων σε συνδυασµό µε συγχρονισµό εισπράξεων και 
πληρωµών εµπορικών και µη. Ο ταµειακός προγραµµατισµός 
αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα τις 
επιχειρηµατικές ανάγκες και την κάλυψη πρωτίστως των 
λειτουργικών ροών του Οµίλου. 

4.1.4. Κίνδυνοι αγοράς 

Η εταιρία αντιµετωπίζει κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία,  η φύση τους και ο τρόπος αντιµετώπισής 

τους, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κίνδυνοι αγοράς 

Αρ. 
Κατηγορίες του 

κινδύνου 
Φύση του κινδύνου Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου 

1 Κίνδυνος επιτοκίων 
Μεταβολή κυµαινόµενων 
επιτοκίων δανεισµού 

Συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου 
δανεισµού µε διασπορά στην τραπεζική αγορά. ∆ιαρκής 
παρακολούθηση επιτοκίων αγοράς και χάραξη στρατηγικής βάσει 
των τάσεων που επικρατούν. 

2 
Συναλλαγµατικός 
κίνδυνος 

Κίνδυνος διακύµανσης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών µέσων 
εξαιτίας αλλαγών σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

Πολιτική του Οµίλου είναι η διενέργεια συναλλαγών σε €.  

4.2. Ειδικοί κίνδυνοι 

4.2.1. ∆ιαχείριση Κινδύνων Βιολογικών Στοιχείων 

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

αφορούν στις ασθένειες των ζώων και την πιθανή απώλεια µεγάλου όγκου αυτών.  

Η εταιρεία προσαρµοζόµενη στις κοινοτικές οδηγίες και την κείµενη νοµοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών 

προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που πιθανόν να υπάρξουν.  
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού 

Εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας βάσει των παραποµπών που έχουν γίνει στις προαναφερθέντες καταστάσεις. 

Περαιτέρω αναλύσεις παρατίθενται σε επόµενο κεφάλαιο βάσει των απαιτήσεων των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

5.1. Ανάλυση λογαριασµών ενεργητικού κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.1.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Όµιλος 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Γήπεδα  Οικόπεδα   24.612   24.008 

Κτίρια  - Εγκαταστάσεις Κτιρίων   57.968   58.841 

Μηχανήµατα   24.117   26.187 

Μεταφορικά Μέσα   752   895 

Έπιπλα   1.250   1.477 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   5.713   4.843 

    114.413   116.251 

 

Εταιρεία 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Γήπεδα  Οικόπεδα   17.909   17.305 

Κτίρια  Εγκαταστάσεις Κτιρίων   41.661   42.186 

Μηχανήµατα   21.886   23.787 

Μεταφορικά Μέσα   604   741 

Έπιπλα   1.171   1.399 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   5.367   4.577 

    88.598   89.994 

5.1.2. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Όµιλος 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Έξοδα Ανάπτυξης νέων προϊόντων   667   647 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   105   - 

Λογισµικό   3.451   3.608 

    4.223   4.255 

 

Εταιρεία 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Έξοδα Ανάπτυξης νέων προϊόντων   667   647 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   105   - 

Λογισµικό   3.451   3.608 

    4.223   4.255 

5.1.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Όµιλος 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   30/6/2010   31/12/2009 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   6.069   5.738 

    6.069   5.738 

 

Εταιρεία 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   30/6/2010   31/12/2009 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   3.293   3.090 

    3.293   3.090 

5.1.4. Υπεραξία 

Όµιλος 

Υπεραξία   30/6/2010   31/12/2009 

Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε."   2.708   2.708 

    2.708   2.708 
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5.1.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Εταιρεία 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   9.302   9.302 

ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε   6.201   6.201 

Creta Farms International Συµµετοχών Α.Ε.   790   790 

Creta Farm (Cyprus) LTD   9   9 

Creta Farms España, S.L.   500   - 

    16.801   16.301 

Η εταιρεία Creta Farms España, S.L. αποτελεί κοινοπραξία που συµµετέχει η µητρική εταιρεία µε ποσοστό 50%. Κατά την 

1/1/2010 ξεκίνησε η παραγωγική της δραστηριότητα, ενώ πραγµατοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου κατά 250 χιλ. € τον 

Φεβρουάριο 2010. Την 31/12/2009 το κεφάλαιο εµφανίζεται ως «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», αφού βρισκόταν 

ακόµη σε ιδρυτικό στάδιο. 

5.1.6. Λοιπές επενδύσεις 

Όµιλος 

Λοιπές Επενδύσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Κρητική ∆ιατροφή Α.Ε   13   13 

∆ιηνεκής πληροφορική Α.Ε   28   28 

Ι.F.S Helllas Συστήµατα   15   15 
    57   57 

 

Εταιρεία 

Λοιπές Επενδύσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Κρητική ∆ιατροφή Α.Ε   13   13 

∆ιηνεκής πληροφορική Α.Ε   28   28 

Ι.F.S Helllas Συστήµατα   15   15 

    57   57 

5.1.7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Όµιλος 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

∆οσµένες Εγγυήσεις   155   148 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις συνδεδεµένων εταιρειών   1.499   318 

    1.654   466 
 

Εταιρεία 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

∆οσµένες Εγγυήσεις   135   135 

Creta Farms España, S.L.   -   250 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   10   68 
    146   453 

5.1.8. Αποθέµατα 

Όµιλος 

Αποθέµατα   30/6/2010   31/12/2009 

Εµπορεύµατα   397   514 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή   6.026   5.200 

Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα   65   26 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   5.356   5.475 
Παραγωγή σε εξέλιξη   72   - 
Αναλώσιµα   109   109 
Ανταλλακτικά   755   707 
Είδη συσκευασίας   760   772 
    13.540   12.803 

 

Εταιρεία 

Αποθέµατα   30/6/2010   31/12/2009 

Εµπορεύµατα   213   312 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή   5.716   4.939 
Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα   53   24 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   5.198   5.228 
Αναλώσιµα   84   73 
Ανταλλακτικά   755   707 

Είδη συσκευασίας   758   770 

    12.778   12.053 
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5.1.9. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Όµιλος 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Πελάτες Εσωτερικού   15.598   13.546 

Πελάτες Εξωτερικού   1.406   2.366 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων   5.085   4.210 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και λοιπές απαιτήσεις   336   600 

Επιταγές εισπρακτέες   9.533   5.115 

Γραµµάτια Εισπρακτέα   125   84 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων   (736)   (735) 

    31.347   25.186 

 

Εταιρεία 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Πελάτες Εσωτερικού   17.841   15.609 

Πελάτες Εξωτερικού   1.601   1.623 

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων   8.941   5.194 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και λοιπές απαιτήσεις   336   576 

Επιταγές εισπρακτέες   9.135   4.790 

Γραµµάτια Εισπρακτέα   112   71 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων   (556)   (556) 

    37.410   27.307 
 

Η αύξηση των πελατών και των επιταγών εισπρακτέων οφείλεται στη επιµήκυνση του χρόνου πίστωσης που χορηγείται 

στους πελάτες της εταιρείας, καθώς και σε µη χρηµατοδοτούµενο µέρος εκχωρηµένων απαιτήσεων κατά την 30/6/2010. 

5.1.10. Λοιπές απαιτήσεις 

Όµιλος 

Λοιπές απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Παραγγελίες στο Εξωτερικό   66   13 

Χρεώστες ∆ιάφοροι   3.579   3.970 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   42   24 

Μεταβατικοί Λογαριασµοί   3.230   1.716 

    6.918   5.724 

 

Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Παραγγελίες στο Εξωτερικό   66   13 

Χρεώστες ∆ιάφοροι   2.812   3.351 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   41   22 

Μεταβατικοί Λογαριασµοί   3.186   1.122 

    6.105   4.509 

5.1.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όµιλος 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   30/6/2010   31/12/2009 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   95   583 

Καταθέσεις Όψεως σε €   3.402   4.397 

Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόµισµα    4   4 

    3.501   4.984 

 

Εταιρεία 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   30/6/2010   31/12/2009 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   90   68 

Καταθέσεις Όψεως σε €   2.783   3.638 

Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόµισµα    4   4 

    2.877   3.710 

 

  



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30η Ιουνίου 2010 
 

 

31 

 

5.2. Ανάλυση λογαριασµών υποχρεώσεων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.2.1. Προβλέψεις 

Όµιλος 

Προβλέψεις   30/6/2010   31/12/2009 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου   309   430 

Λοιπές προβλέψεις   442   198 

    750   628 

 

Εταιρεία 

Προβλέψεις   30/6/2010   31/12/2009 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου   300   421 

Λοιπές προβλέψεις   442   198 

    741   619 

5.2.2. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Όµιλος 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   21   160 

    21   160 

 

Εταιρεία 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   21   160 

    21   160 

5.2.3. Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 

Όµιλος 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   15.439   18.998 

Τράπεζες - Λογ/σµοι µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε €   11.032   7.815 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Leasing   5.118   5.522 

    26.067   32.735 

 

Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   15.439   18.998 

Τράπεζες - Λογ/σµοι µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε €   9.597   6.761 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Leasing   5.118   5.522 

    24.631   31.681 

5.2.4. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Όµιλος 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Προµηθευτές εσωτερικού   8.979   9.896 

Προµηθευτές Εξωτερικού   4.457   3.536 

Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες)   10.144   7.969 

Πιστωτές ∆ιάφοροι   5.818   537 

Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη   966   780 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί   577   1.062 

Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα   3.222   1.718 

Προϋπολογισµένα έξοδα   959   - 

    35.124   25.498 

 

Εταιρεία 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Προµηθευτές εσωτερικού   9.994   9.824 

Προµηθευτές Εξωτερικού   4.449   3.330 

Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες)   9.352   6.989 

Πιστωτές ∆ιάφοροι   5.374   204 

Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη   934   766 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί   513   990 

Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα   3.942   1.460 

Λοιπές Υποχρεώσεις   157   117 

    34.716   23.679 
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H αύξηση των επιταγών πληρωτέων του Οµίλου και της Εταιρείας οφείλεται στο γεγονός, πως τόσο µε αναδιαπραγµάτευση 

των όρων πίστωσης των προµηθευτών, όσο και µε πολιτικές αντιµετώπισης του κινδύνου ρευστότητας που έχει θεσπίσει η 

εταιρεία, επιµηκύνθηκε ο χρόνος εξόφλησης προµηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού. 

5.2.5. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Όµιλος 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   46.152   42.391 

    46.152   42.391 
 

Εταιρεία 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις   30/6/2010   31/12/2009 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   41.861   37.337 

    41.861   37.337 

5.3. Ανάλυση λογαριασµών ιδίων κεφαλαίων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.3.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

Όµιλος - Εταιρεία 

Μετοχικό κεφάλαιο   30/6/2010   31/12/2009 

Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο (29.480.000 x 0,42 €)   12.382   12.382 

    12.382   12.382 

5.3.2. Υπέρ το άρτιο 

Όµιλος - Εταιρεία 

Υπέρ το Άρτιο   30/6/2010   31/12/2009 

Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο   1.753   1.753 

    1.753   1.753 

5.3.3. Λοιπά αποθεµατικά 

Όµιλος 

Λοιπά αποθεµατικά   30/6/2010   31/12/2009 

Τακτικό Αποθεµατικό   1.356   1.255 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ. διατάξεων   15.792   15.792 

Αποθεµατικό ∆ιαφορών πρώτης εφαρµογής   19.963   19.963 

Άλλα αποθεµατικά   130   303 

    37.242   37.313 

 

Εταιρεία 

Λοιπά αποθεµατικά   30/6/2010   31/12/2009 

Τακτικό Αποθεµατικό   1.356   1.254 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ. διατάξεων   15.510   14.836 

Αποθεµατικό ∆ιαφορών πρώτης εφαρµογής   17.123   17.123 

Άλλα αποθεµατικά   257   931 

    34.246   34.144 

5.3.4. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Όµιλος 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας   30/6/2010   31/12/2009 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
(∆.Λ.Π. 16) 

  13.144   13.144 

    13.144   13.144 
 

Εταιρεία 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας   30/6/2010   31/12/2009 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
(∆.Λ.Π. 16) 

  5.311   5.311 

    5.311   5.311 

5.3.5. Κέρδη / (ζηµίες εις νέον) 

Όµιλος 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   30/6/2010   31/12/2009 

Ζηµιές Ιδίων µετοχών   (1.107)   (1.107) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο   541   1.150 

    541   1.150 
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Εταιρεία 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   30/6/2010   31/12/2009 

Ζηµιές Ιδίων µετοχών   (1.107)   (1.107) 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο   8.743   7.072 

    8.742   7.072 

5.3.6. Μη ελέγχουσες συµµετοχές 

Όµιλος 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   30/6/2010   31/12/2009 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές προηγούµενης περιόδου   613   690 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές τρέχουσας περιόδου   (37)   (77) 

    576   613 

5.4. Ανάλυση λογαριασµών συνολικών εσόδων 

5.4.1. Πωλήσεις 

Όµιλος 

Πωλήσεις   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων   2.606   1.344 

Πωλήσεις Προϊόντων   48.259   50.144 

Λοιπές Πωλήσεις   162   202 

Έσοδα από Υπηρεσίες   35   - 

    51.061   51.690 

 

Εταιρεία 

Πωλήσεις   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων   1.544   1.344 

Πωλήσεις Προϊόντων   47.037   47.615 

Λοιπές Πωλήσεις   131   141 

Έσοδα από Υπηρεσίες   35   - 

    48.747   49.100 

5.4.2. Έξοδα λειτουργιών 

Έξοδα λειτουργιών 

α/α 
  Κόστος Πωλήσεων Έξοδα διοίκησης 

Έξοδα κατά είδος Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.399 4.905 1.753 1.353 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 999 946 366 343 

3 Παροχές τρίτων 1.204 1.083 481 448 

4 Φόροι και τέλη 80 63 158 145 

5 ∆ιάφορα έξοδα 1.240 1.088 724 474 

7 Αποσβέσεις 2.643 2.306 492 300 

9 Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 19.602 18.379 - - 

10 Ιδιοπαραγωγή (1.512) (1.128) - - 

    29.655 27.642 3.974 3.063 

      Έξοδα λειτουργιών 

α/α 
  Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνών 

Έξοδα κατά είδος Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.317 4.176 126 126 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.215 1.708 9 9 

3 Παροχές τρίτων 710 696 12 12 

4 Φόροι και τέλη 60 58 - - 

5 ∆ιάφορα έξοδα 5.545 5.247 33 33 

7 Αποσβέσεις 457 442 24 24 

8 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 26 - - - 
    13.330 12.326 204 204 
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5.4.3. Λοιπά έσοδα/έξοδα 

Όµιλος 

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   34   55 

Έσοδα από προβλέψεις   -   6 
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών   38   32 
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα   35   60 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   (125)   (166) 
Λοιπά µη λειτουργικά έξοδα χρήσης 

 
(39)   (191) 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 
 

(1)   (149) 
Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 
(2)   (45) 

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων 
 

(1.049)   (1.007) 
Λοιπές ζηµίες   (13)   (216) 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων   (188)   (12) 

    (1.202)   (1.480) 

 

Εταιρεία 

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   35   20 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων   0   0 

Έσοδα από προβλέψεις   -   6 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών   156   176 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα   59   59 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (16)   (12) 

Λοιπά µη λειτουργικά έξοδα χρήσης   (39)   (4) 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις   (1)   (149) 

Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων   (2)   (45) 

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων   (620)   (783) 

Λοιπές ζηµίες   (13)   (216) 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων   (187)   (12) 

    (628)   (959) 

5.4.4. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα 

Όµιλος 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Πιστωτικοί Τόκοι   52   4 

Τόκοι και έξοδα δανείων   2.146   1.889 

Έξοδα και προµήθειες   (309)   (40) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (24)   (45) 

    (2.074)   (2.240) 

 

Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Πιστωτικοί Τόκοι   92   4 

Τόκοι και έξοδα δανείων   2.312   2.155 

Τόκοι και έξοδα λοιπών δανείων   (66)   (121) 

Έξοδα και προµήθειες   (304)   (40) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (23)   (38) 

    (1.926)   (2.087) 

5.4.5. Φόροι 

Όµιλος 

Φόροι   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Φόρος εισοδήµατος    (519)   (297) 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας   -   (179) 

    (519)   (476) 
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Εταιρεία 

Φόροι   
1/1 - 

30/6/2010 
  

1/1 - 
30/6/2009 

Φόρος εισοδήµατος    (537)   (225) 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας   -   (98) 

    (537)   (323) 

5.4.6. Λοιπά συνολικά έσοδα 

Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων του Οµίλου, αφορούν σε συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή στο νόµισµα 

παρουσίασης της «Creta Farms USA, LLC» βάσει της παρ. 32 του ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών 

συναλλάγµατος». 
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6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ (∆.Π.Χ.Α.) 

6.1. Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων  

6.1.1. Πληροφορίες που προβλέπονται από τα επιµέρους πρότυπα 

Οι αναλυτικές πληροφορίες που προβλέπονται από τα επιµέρους πρότυπα, περιλαµβάνονται σε επόµενες παραγράφους, όπου 

οι γνωστοποιήσεις δοµούνται ανά πρότυπο. 

6.1.2. Λοιπές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων 

Για καλύτερη ενηµέρωση των αναγνωστών των οικονοµικών καταστάσεων, σε επόµενη παράγραφο εµφανίζονται λοιπές 

γνωστοποιήσεις κατ' επιταγή των οργάνων εποπτείας ή µε πρωτοβουλία της διοίκησης. 

6.1.3. Λογιστικές πολιτικές που απαίτησαν κρίση και εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση 

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

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

οικονοµικά στοιχεία την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.  

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

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

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

χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

Ανακτησιµότητα απαιτήσεων 

Απαιτείται κρίση της διοίκησης σχετικά µε την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων, εµπορικών και µη, και αξιολόγησή τους ως 

επισφαλή ή όχι. Η ∆ιοίκηση λαµβάνει υπόψη όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της 

προκειµένου να προσδιορίσει την πιθανή µη ανάκτηση συγκεκριµένων ποσών.  

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.  

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. 

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 
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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. 

Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά που 

αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την 

πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την 

ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

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.  

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων κάθε χρήση. Την 30η Ιουνίου,  η ∆ιοίκηση 

της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται σε επόµενη παράγραφο του κεφαλαίου. 

6.1.4. Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

Τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύθηκαν σε 

προηγούµενη παράγραφο των Σηµειώσεων. 

6.1.5. Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Στα Ίδια Κεφάλαια, εµφανίζονται κονδύλια που αφορούν Αποθεµατικά. Στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης η εµφάνισή τους 

είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης συνθέτονται από αποθεµατικά που το 

καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισµούς.  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεµατικών µε πληροφορίες για τη φύση του καθενός. 

Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Αρ. Τίτλος Αποθεµατικού αναλυτικά 

Λογαριασµός που 
εµφανίζεται στην 

Κατάσταση Οικονοµικής 
θέσης 

Όµιλος Εταιρία Φύση αποθεµατικού, σκοπός και περιορισµοί 

1 Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά 1.356 1.356 
 Μη διανεµόµενο, σχηµατισθέν βάσει του Κ.Ν. 
2190/20, προοριζόµενο για κάλυψη ζηµιών εις νέον 

2 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας 

13.144 5.311 
 Μη διανεµόµενο. Σχηµατισθέν βάσει των διατάξεων 
του ∆ΛΠ 16 

3 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 

Λοιπά αποθεµατικά 14.456 14.432 
 ∆ιανεµητέα υπό περιορισµούς, βάσει αναπτυξιακών 
νόµων µε πλήρη φόρο σε περίπτωση διανοµής. 

4 
Αποθεµατικό πρώτης εφαρµογής των 
∆ΠΧΑ 

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

5 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα 

Λοιπά αποθεµατικά 222 222  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

6 
Αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 

Λοιπά αποθεµατικά 1.113 1.113  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

7 Λοιπά αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά 130 -  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

      50.385 39.557   

6.1.6. Ανάλυση κεφαλαίου 

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

Ανάλυση κεφαλαίου 

 
Αρ. 

Είδος τίτλων κεφαλαίου (µετοχών) 
Λήξη περιόδου Έναρξη περιόδου 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία (€) 

Αξία 
κεφαλαίου (€) 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία (€) 

Αξία 
κεφαλαίου (€) 

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

    29.480.000   12.381.600 29.480.000   12.381.600 
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Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το 

Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της 

Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

6.1.7. Ειδικές πληροφορίες για αποτελέσµατα 

Στη συνέχεια παρέχονται ορισµένες πρόσθετες πληροφορίες για στοιχεία των αποτελεσµάτων, όπως αυτές οι πληροφορίες 

ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 1. 

Ειδικές πληροφορίες για τα αποτελέσµατα 

Αρ. Αποτελέσµατα από ειδικές συναλλαγές 
Λογαριασµός αποτελεσµάτων που 

εµφανίζεται 

Όµιλος Εταιρία 

Έσοδο/κέρδος Έξοδο/ζηµιά Έσοδο/κέρδος Έξοδο/ζηµιά 

1 Ζηµιές από διάθεση λειτουργικών παγίων Λοιπά έξοδα   -   (2) 

2 Σχηµατιζόµενες προβλέψεις Έξοδα διάθεσης   (26)     

3 Έσοδα από αναστροφές προβλέψεων Έξοδα διοίκησης 121   121   

      121 (26) 121 (2) 

6.1.8. Αποφάσεις διανοµής µερισµάτων 

Στην παρούσα περίοδο η τακτική γενική συνέλευση της 30/6/2010 αποφάσισε τη διανοµή µερισµάτων συνολικού ποσού 

648.560 €, που αντιστοιχούσαν κατά το χρόνο της διανοµής σε 0,022 € ανά µετοχή. 

6.1.9. Ανάλυση εξόδων κατ’ είδος 

Στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, τα έξοδα εµφανίζονται κατά λειτουργία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

έξοδα της εταιρείας κατ’ είδος. 

Ανάλυση εξόδων κατ' είδος 

α/α 
Περίοδοι 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

Έξοδα κατά είδος Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.595 10.559 11.740 10.862 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.589 3.006 3.346 3.090 

3 Παροχές τρίτων 2.407 2.239 2.565 2.320 

4 Φόροι και τέλη 298 266 281 248 

5 ∆ιάφορα έξοδα 7.543 6.841 7.172 6.696 

6 Τόκοι και συναφή έξοδα 2.125 2.018 2.244 2.091 

7 Αποσβέσεις 3.616 3.072 3.771 3.169 

8 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 26 - 68 68 

9 Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 19.602 18.379 20.375 18.474 

    50.801 46.381 51.562 47.018 

6.1.10. Φόροι στοιχείων κατάστασης λοιπών εσόδων 

Στην παρούσα περίοδο δεν λογίστηκαν φόροι στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων. 

6.1.11. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα του (going- concern) και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα 

και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά 

ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Το κεφάλαιο κατά την 30η Ιουνίου 2010 και 31η 

∆εκεµβρίου 2009 αναλύεται ως εξής:  

Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλαίων 

  Όµιλος Εταιρεία 

  30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.636 66.353 62.433 60.661 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.501 4.984 2.877 3.710 

∆είκτης κεφάλαιο 62.135 61.369 59.557 56.952 

     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 65.636 66.353 62.433 60.661 

Πλέον: ∆άνεια 72.219 75.126 66.492 69.018 

Σύνολο κεφαλαίων 137.854 141.480 128.926 129.680 

     Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλαίων 45% 43% 46% 44% 
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Στόχος του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διατηρήσει τον δείκτη κεφάλαιο (όπως ορίσθηκε ανωτέρω) 

προς σύνολο κεφαλαίων (κεφάλαιο πλέον τα δανειακά κεφάλαια) σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση 

και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.  

Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όµιλος µπορεί να προσαρµόσει το ποσό των 

πληρωτέων µερισµάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά 

στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό. 

6.2. Αποθέµατα  

6.2.1. ∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους περιόδου 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα υπόλοιπα τέλους περιόδου (30/6/2010) κατά κατηγορία αποθεµάτων. Στις αναλύσεις 

που ακολουθούν και αφορούν στα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνονται και τα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία. Ειδική αναφορά στα βιολογικά στοιχεία γίνεται σε επόµενη παράγραφο που περιλαµβάνονται οι γνωστοποιήσεις του 

∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». 

∆ιακρίσεις υπολοίπων λήξης 

    Όµιλος Εταιρεία 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Εµπορεύµατα 397 519 213 312 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 6.026 5.200 5.716 4.939 

3 Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 65 26 53 24 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 6.140 5.738 3.293 3.090 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

5.356 5.475 5.198 5.228 

6 Αναλώσιµα 109 109 84 73 

7 Ανταλλακτικά 755 707 755 707 

8 Είδη συσκευασίας 760 772 758 770 

    19.609 18.545 16.071 15.144 

6.2.2. Κίνηση λογαριασµών αποθεµάτων 

Η κίνηση των αποθεµάτων στην περίοδο, κατά κατηγορία και είδος κίνησης, έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ - Κίνηση λογαριασµών αποθεµάτων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 
Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

Λήξης Αγορές Παραγωγή 
Λοιπές 

προσθήκες 
Κόστος 

πωληθέντων 
Αναλώσεις 

Λοιπές 
Μειώσεις 

1 Εµπορεύµατα 519 1.297 - - 1.404 5 10 397 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.200 - 29.160 - 28.143 - 191 6.026 

3 Υποπροϊόντα και υπολείµµατα 26 - 686 - 16 614 16 65 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 5.738 - 13.424 1.393 - 13.644 771 6.140 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

5.475 19.145 - - 74 19.186 4 5.356 

6 Αναλώσιµα 109 72 - - - 72 - 109 

7 Ανταλλακτικά 707 132 - - - 84 - 755 

8 Είδη συσκευασίας 772 19 - - 19 - 13 760 

    18.545 20.666 43.270 1.393 29.655 33.605 1.005 19.609 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κίνηση λογαριασµών αποθεµάτων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 
Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προσθήκες Μειώσεις 
Υπόλοιπο 

Λήξης Αγορές Παραγωγή 
Λοιπές 

προσθήκες 
Κόστος 

πωληθέντων 
Αναλώσεις 

Λοιπές 
Μειώσεις 

1 Εµπορεύµατα 312 1.028 - - 1.112 5 10 213 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 4.939 - 27.397 - 26.433 - 187 5.716 

3 Υποπροϊόντα και υπολείµµατα 24 - 637 - 8 586 13 53 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.090 - 11.725 619 - 11.748 393 3.293 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

5.228 18.083 - - 74 18.035 4 5.198 

6 Αναλώσιµα 73 47 - - - 37 - 84 

7 Ανταλλακτικά 707 132 - - - 84 - 755 

8 Είδη συσκευασίας 770 16 - - 15 - 13 758 

    15.144 19.306 39.760 619 27.642 30.495 620 16.071 
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6.2.3. Συµφωνία κόστους πωληθέντων 

Η συµφωνία του Κόστους Πωληθέντων για τον Όµιλο και την Εταιρεία, παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες. 

ΟΜΙΛΟΣ - Συµφωνία κόστους πωληθέντων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 

Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 
Έξοδα παραγωγής, 

ιδιοπαραγωγής κ.λ.π. 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

∆ιαφορά 
Αποθεµάτων 

Αγορές 
µείον 

Εκπτώσεις 

Αγορές και 
διαφορά 

αποθεµάτων 

Έξοδα 
παραγωγής 

Ιδιοπαραγωγή 

  Αποθέµατα               

1 Εµπορεύµατα 519 397 122 1.297 1.419     1.419 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.200 6.026 (826)   (826)     (826) 

3 Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 26 65 (40)   (40)     (40) 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 5.738 6.140 (402)   (402)     (402) 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

5.475 5.356 119 19.145 19.264     19.264 

6 Αναλώσιµα 109 109 0 72 72     72 

7 Ανταλλακτικά 707 755 (49) 132 84     84 

8 Είδη συσκευασίας 772 760 12 19 32     32 

  Έξοδα                 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   11.595       5.399   5.399 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων   3.739       999   999 

3 Παροχές τρίτων   2.407       1.204   1.204 

4 Φόροι και Τέλη   298       80   80 

5 ∆ιάφορα Έξοδα   7.543       1.240   1.240 

6 Τόκοι και συναφή έξοδα   2.171       -   - 

7 Αποσβέσεις παγίων   3.616       2.643   2.643 

8 Προβλέψεις εκµετάλλευσης   26       -   - 

  Ιδιοπαραγωγή                 

1 Ιδιοπαραγωγή εγκαταστάσεων   (154)         (154) (154) 

2 Ιδιόχρηση αποθεµάτων   (353)         (353) (353) 

3 
Καταστροφή ακατάλληλων 
αποθεµάτων 

  (1.005)         (1.005) (1.005) 

                  29.655 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Συµφωνία κόστους πωληθέντων 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 

Αγορές και διαφορά αποθεµάτων 
Έξοδα παραγωγής, 

ιδιοπαραγωγής κ.λ.π. 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

∆ιαφορά 
Αποθεµάτων 

Αγορές 
µείον 

Εκπτώσεις 

Αγορές και 
διαφορά 

αποθεµάτων 

Έξοδα 
παραγωγής 

Ιδιοπαραγωγή 

  Αποθέµατα               

1 Εµπορεύµατα 312 213 99 1.028 1.127     1.127 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 4.939 5.716 (777)   (777)     (777) 

3 Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 24 53 (30)   (30)     (30) 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.090 3.293 (203)   (203)     (203) 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, 
υλικά συσκευασίας 

5.228 5.198 30 18.083 18.113     18.113 

6 Αναλώσιµα 73 84 (11) 47 37     37 

7 Ανταλλακτικά 707 755 (49) 132 84     84 

8 Είδη συσκευασίας 770 758 12 16 28     28 

  Έξοδα                 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   10.559       4.905   4.905 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων   3.006       946   946 

3 Παροχές τρίτων   2.239       1.083   1.083 

4 Φόροι και Τέλη   266       63   63 

5 ∆ιάφορα Έξοδα   6.841       1.088   1.088 

6 Τόκοι και συναφή έξοδα   2.018       -   - 

7 Αποσβέσεις παγίων   3.072       2.306   2.306 

8 Προβλέψεις εκµετάλλευσης   -       -   - 

  Ιδιοπαραγωγή                 

1 Ιδιοπαραγωγή εγκαταστάσεων   (154)         (154) (154) 

2 Ιδιόχρηση αποθεµάτων   (353)         (353) (353) 

3 
Καταστροφή ακατάλληλων 
αποθεµάτων 

  (620)         (620) (620) 

                  27.642 
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6.3. Κατάσταση ταµειακών ροών  

6.3.1. Ταµειακά Ισοδύναµα 

Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων καθώς και ο λόγος που εµφανίζονται ως ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ταµειακά Ισοδύναµα 

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

διαθέσιµα και ισοδύναµα 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Χρηµατικά διαθέσιµα 95 583 90 68 Φύση στοιχείου 

2 Καταθέσεις όψεως σε € 3.402 4.397 2.783 3.638 Άµεσα ρευστοποιήσιµες καταθέσεις 

3 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 4 4 4 4 Άµεσα ρευστοποιήσιµες καταθέσεις 

Σύνολα ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων 3.501 4.984 2.877 3.710   

6.3.2. Ροές Κοινοπραξιών 

Στις ενοποιηµένες καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί και κοινοπραξίες µε αναλογική ενοποίηση. Οι ροές που αφορούν αυτές τις 

κοινοπραξίες, εµφανίζονται στη συνέχεια.  

Ροές Κοινοπραξιών 

Αρ. Είδος Ροών 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

1 Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες (1.191) (146) 

2 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (281) 7 

3 Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 1.594 0 

  Σύνολο ροών από Κοινοπραξίες 122 (139) 

6.3.3. Ροές κατά γεωγραφικό τοµέα 

Οι βασικές κατηγορίες ταµειακών ροών κατά γεωγραφικό τοµέα, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ροές κατά γεωγραφικό τοµέα 

Αρ. Γεωγραφικοί Τοµείς 
Επιχειρηµατικές 

Ροές 
Επενδυτικές Ροές 

Χρηµατοδοτικές 
Ροές 

Συνολικές Ροές 

1 Ελλάδα 5.819 (2.855) (2.681) 283 

2 Κύπρος (301) - - (301) 

3 Ισπανία (312) (36) - (348) 

4 Αµερική (879) (245) (0) (1.123) 

  Σύνολο  4.327 (3.136) (2.681) (1.490) 

6.4. Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και  λάθη  

6.4.1. Νέα πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµη 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί νέα πρότυπα και διερµηνείες, που δεν έχουν 

εφαρµοστεί ακόµη από την εταιρία και τον Όµιλο. Πληροφορίες για αυτά τα νέα πρότυπα, το χρόνο προβλεπόµενης 

εφαρµογής τους και τις αναµενόµενες επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις, παρέχονται στη συνέχεια. 

α/α 
Κανονισµός 
υιοθέτησης 

Τίτλος ∆.Π.Χ.Α. που αφορά 
Ηµεροµηνία 

∆ηµοσίευσης Ισχύος 
Εφαρµογής 
από εταιρεία 

1 662/2010 
∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 19. Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε 
συµµετοχικούς τίτλους - Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των 
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 
∆ΠΧΑ 1 

24/7/2010 1/7/2010 1/1/2011 

2 633/2010 
Τροποποιήσεις στη ∆ιερµηνεία 14 της Ε∆∆ΠΧΑ. Προπληρωµές απαίτησης 
ελάχιστης χρηµατοδότησης 

Ε∆ΠΠΧΑ 14 20/7/2010 1/1/2011 1/1/2011 

3 632/2010 
∆ΛΠ 24. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 8. 
Λειτουργικοί τοµείς 

∆ΛΠ 24 
∆ΠΧΑ 8 

20/7/2010 1/1/2011 1/1/2011 

4 574/2010 
Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΠΧΑ 7. Περιορισµένη Εξαίρεση από τις 
Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του ∆ΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για 
Πρώτη Φορά - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

∆ΠΧΑ 1 
∆ΠΧΑ 7 

1/7/2010 1/7/2010 1/1/2011 

5 1293/2009 Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση ∆ΛΠ 32 24/12/2009 1/2/2010 1/1/2011 

 

Κανονισµός 662/2010 «∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 19. Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους - 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον 

πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές 

φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες «ανταλλαγής µετοχών», και η συχνότητα τους 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις αφού η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 
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Κανονισµός 633/2010 «Τροποποιήσεις στη ∆ιερµηνεία 14 της Ε∆∆ΠΧΑ. Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης 

χρηµατοδότησης» 

Η τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού 

που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις 

ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Κανονισµός 632/2010 «∆ΛΠ 24. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 8. Λειτουργικοί τοµείς» 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση 

των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των 

δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου 

προτύπου δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, αφού αφορά κυρίως σε γνωστοποιήσεις. 

Κανονισµός 574/2010 «Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΠΧΑ 7. Περιορισµένη Εξαίρεση από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει 

του ∆ΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν 

συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις». Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις αφού δεν 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 1. 

Κανονισµός 1293/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση κάποιων 

δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως 

συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

6.4.2.  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 

Στην περίοδο τέθηκαν σε ισχύ από την Ε.Ε. πρότυπα ή διερµηνείες που είχαν υιοθετηθεί σε προηγούµενες περιόδους. 

Ορισµένες γενικές πληροφορίες για τα συγκεκριµένα πρότυπα και τις αλλαγές που επέφεραν, αναφέρονται στη συνέχεια. 

α/α 
Κανονισµός 
υιοθέτησης 

Είδος 
Μεταβολής 

Τίτλος 
∆.Π.Χ.Α. που 

αφορά 

1 550/2010 Τροποποίηση Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. Πρόσθετες Εξαιρέσεις για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά ∆ΠΧΑ 1 

2 244/2010 Τροποποίηση Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών ∆ΠΧΑ 2 

3 243/2010 Τροποποίηση Βελτιώσεις στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ιάφορα 

4 1164/2009 ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες Ε∆∆ΠΧΑ 18 

5 1142/2009 ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 17. Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες Ε∆∆ΠΧΑ 17 

6 1136/2009 Τροποποίηση Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (αντικατάσταση) ∆ΠΧΑ 1 

7 839/2009 Τροποποίηση Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39. Επιλέξιµα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία ∆ΛΠ 39 

8 636/2009 ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 15. Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων Ε∆∆ΠΧΑ 15 

9 495/2009 Τροποποίηση Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση) ∆ΠΧΑ 3 

10 494/2009 Τροποποίηση Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27. Ενοποιηµένες και Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις ∆ΛΠ 27 

11 460/2009 ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 16. Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού Ε∆∆ΠΧΑ 16 
 

Κανονισµός 550/2010 «Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. Πρόσθετες Εξαιρέσεις για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά» 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του ενεργητικού 

στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση δεν επέφερε καµία µεταβολή στην οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας και του Οµίλου. 

Κανονισµός 244/2010 «Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Το IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης 

και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους δεν 

επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η εν λόγω τροποποίηση δεν επέδρασε στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας 

και του Οµίλου. 

Κανονισµός 243/2010 «Βελτιώσεις στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 

Κατά το 2009 το IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά προσαρµογών σε 12 

Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων 
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βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία 

δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. H εταιρεία και ο Όµιλος υιοθέτησαν τις 

αντίστοιχες βελτιώσεις. 

Κανονισµός 1164/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» 

Η Ε∆∆ΠΧΠ 18 είναι µία διερµηνεία η οποία περιλαµβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση των 

µεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, µηχανών και εξοπλισµού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την κατασκευή 

περιουσιακού στοιχείου, µηχανής ή εξοπλισµού. Η διερµηνεία δεν επέφερε αλλαγές στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας 

και του Οµίλου. 

Κανονισµός 1142/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 17. Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες» 

Η Ε∆∆ΠΧΠ 17 είναι µία διερµηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των 

διανοµών µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες. Η διερµηνεία δεν επέφερε αλλαγές στην οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας και του Οµίλου. 

Κανονισµός 1136/2009 «Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (αντικατάσταση)» 

Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ∆ΠΧΑ 1 και η 

τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες 

µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις 

παραµένουν αµετάβλητες. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επέφερε καµία µεταβολή στην οικονοµική κατάσταση της 

εταιρείας και του Οµίλου. 

Κανονισµός 839/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39. Επιλέξιµα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις στο 39 αποσαφηνίζουν το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν 

χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης. Η εν λόγω τροποποίηση δεν επέδρασε στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας 

και του Οµίλου. 

Κανονισµός 636/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 15. Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων» 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 

λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. Η διερµηνεία δεν επέφερε αλλαγές στην 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του Οµίλου. 

Κανονισµός 495/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση)» 

Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 θεσπίζει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει 

και επιµετρά στα βιβλία του τα διάφορα στοιχεία (όπως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις, 

µη ελέγχουσες συµµετοχές και υπεραξία) που συνδέονται µε τη λογιστική αντιµετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει 

επίσης τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά µε τις πράξεις αυτές. Μεταξύ των αλλαγών που θα επέλθουν 

µε την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 περιλαµβάνεται η  εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την 

απόκτηση καθώς και η αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα 

αποτελέσµατα. Η αναθεώρηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου. Ο Όµιλος θα 

εφαρµόσει τις διατάξεις του προτύπου για µελλοντικές συνενώσεις. 

Κανονισµός 494/2009 «Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27. Ενοποιηµένες και Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιες περιστάσεις µια οικονοµική οντότητα οφείλει να συντάσσει 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι µητρικές οικονοµικές οντότητες τις µεταβολές των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε θυγατρικές και πώς πρέπει να επιµερίζονται οι ζηµίες µιας θυγατρικής µεταξύ της ελέγχουσας και 

της µη ελέγχουσας συµµετοχής. Μεταξύ άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια 

θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι 

τροποποιήσεις του προτύπου δεν είχαν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Ο Όµιλος έχει 

υιοθετήσει τις εγκριθείσες τροποποιήσεις. 

Κανονισµός 460/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 16. Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού» 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 16 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρµογής των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών 

προτύπων ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 39 σε περιπτώσεις στις οποίες µια οικονοµική οντότητα αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό 

κίνδυνο που προκύπτει από τις καθαρές επενδύσεις της σε εκµεταλλεύσεις εξωτερικού.  ∆εν υπήρξε επίδραση στην 

οικονοµική κατάσταση του Οµίλου από την υιοθέτηση της διερµηνείας. 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 30η Ιουνίου 2010 
 

 

44 

 

6.4.3. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Κατά την περίοδο αναφορά εκδόθηκαν νέα ∆.Π.Χ.Α. και τροποποιήσεις υφιστάµενων, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία 

υιοθέτησης από την Ε.Ε. Συνοπτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

α/α Τίτλος ∆.Π.Χ.Α. που αφορά 
Ηµεροµηνία 

Έκδοσης 
Αναµενόµενης υιοθέτησης 

από Ε.Ε. 

1 ∆ΠΧΑ 9. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

∆ΠΧΑ 9 
∆ΛΠ 32 
∆ΛΠ 39 
∆ΠΧΑ 7 

12/11/2009 Αναµονή 

2 Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ ∆ιάφορα Μάιος 2010 4Q 2010 

6.5. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Την 27η Ιουλίου 2010 ξεκίνησε η καταβολή του µερίσµατος της χρήσης 2009, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της 30/6/2010. Σύµφωνα µε τον κώδικα φορολογίας (Ν. 2238/1994), το µέρισµα αυτό, πέραν της 

φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 10% σε βάρος των µετόχων, έτσι ώστε το 

συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,0198 ευρώ.  

Την 30η Ιουλίου 2010, αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων. 

Τα δάνεια αναλυτικά αφορούν: 

− από την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους € 3 εκ. τριετούς διάρκειας, 

− από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους € 7 εκ. πενταετούς διάρκειας, 

− από την EFG EUROBANK ERGASIAS, ύψους € 8 εκ. πενταετούς διάρκειας. 

Τα γεγονότα που αναφέρθηκαν αποτελούν µη διορθωτικά γεγονότα της περιόδου µετά την ηµεροµηνία αναφοράς. 

6.6. Φόροι εισοδήµατος  

6.6.1. Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος περιόδου 

Τα σηµαντικά στοιχεία που διαµόρφωσαν το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, για τον Όµιλο και την Εταιρία, εµφανίζονται 

στη συνέχεια. 

Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος περιόδου 

Αρ.   Πρόσηµο 
1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

Σηµειώσεις 
Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 Φόρος Εισοδήµατος σε συνολικά έσοδα   (519) (537) (476) (323)   

2 Φόρος σε λοιπά συνολικά έσοδα   - - - -   

3 Σύνολο φόρου περιόδου   (519) (537) (476) (323)   

  Που αναλύεται:           Σηµειώσεις 

1 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου +/- - - (692) (692) 
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις µε το πέρας του 
φορολογικού ελέγχου 

2 Χρήση πρόβλεψης φορολογικών ελέγχων +/- - - 692 692 
Χρήση σχηµατισµένης πρόβλεψης προηγούµενων 
ετών 

3 
Αναβαλλόµενοι φόροι της περιόδου από 
προσωρινές διαφορές 

+/- (275) (293) (297) (225) 
Προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής 
βάσης περιόδου 

4 Έκτακτη εισφορά +/- (244) (244) - - Βάσει του Ν. 3845/2010. 

5 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας +/- - - (179) (98) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νοµικών προσώπων 

      (519) (537) (476) (323)   

6.6.2. Φόροι στα ίδια κεφάλαια 

Στην παρούσα περίοδο δεν υπήρξε µεταφορά φόρων εισοδήµατος στα ίδια κεφάλαια. 

6.6.3. Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης µε τα οποία σχετίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και η µεταβολή των κονδυλίων στη περίοδο, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

α/α Κονδύλι κατάστασης οικονοµικής θέσης 
Όµιλος   Εταιρεία 

Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 

  Έναρξη (1/1/2010) - 10.403   - 7.591 

1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - (39)   - (5) 

2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού - 89   - 89 

3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις - (14)   - (14) 

4 Αποθέµατα - 66   - 41 

5 Λοιπές Απαιτήσεις - 252   - 262 

6 Προβλέψεις (24) -   (24) - 

7 Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις (47) -   (47) - 

8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 150 -   150 - 

  Λήξη (30/6/2010) 10.678   7.884 

6.6.4. Συµψηφισµός αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

Βάσει του ∆.Λ.Π. 12, οικονοµική οντότητα πρέπει να συµψηφίζει τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν η οικονοµική οντότητα έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει 

τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων και τα αναβαλλόµενα φορολογικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται 

από την ίδια φορολογική αρχή.  

Οι αναβαλλόµενοι φόροι που περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αφορούν τη µητρική εταιρεία καθώς και 

τις θυγατρικές της εταιρείες µε έδρα στην Ελλάδα.   

Εποµένως, τα ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εµφανίζονται συµψηφισµένα στην όψη 

της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

6.7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

6.7.1. Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης 

Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίµησής τους 

στο τέλος της περιόδου, οι συντελεστές απόσβεσης και τα έτη ωφέλιµης ζωής, καθώς και η µέθοδος απόσβεσης, 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κατηγορίες Ενσώµατων Παγίων και πληροφορίες για αποσβέσεις 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Τρόπος αποτίµησης µετά την απόκτηση 
Μέθοδος 

Απόσβεσης 

Συντελεστές 
απόσβεσης 

Έτη ωφέλιµης 
ζωής 

Από  Έως Από Έως 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Αναπροσαρµογή  ∆εν αποσβένονται - - - - 

2 Κτίρια 
Αναπροσαρµογή χωρίς συµψηφισµό 
αποσβέσεων 

Σταθερή 2% 5% 20 50 

3 Μηχανήµατα Στο Κόστος Σταθερή 3% 17% 6 30 

4 Μεταφορικά µέσα Στο Κόστος Σταθερή 11% 17% 6 9 

5 Λοιπός εξοπλισµός Στο Κόστος Σταθερή 14% 33% 3 7 

6 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Στο Κόστος ∆εν αποσβένονται - - - - 

6.7.2. Βάση αποτίµησης ενσώµατων παγίων πριν τις αποσβέσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραµµατικά, οι βάσεις αποτίµησης των ενσώµατων παγίων 

πριν τις αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 73α του ∆ΛΠ 16.  

Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικά αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο.  

Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε µίσθωση, γίνεται σχετική αναφορά στην παράγραφο που 

αναφέρεται στις µισθώσεις του ∆ΛΠ 17. Για την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, γίνεται αναφορά σε ειδική 

παράγραφο για το δανεισµό. 

Αποτίµηση αξίας κτήσης 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

κατά την απόκτηση 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

µετά την απόκτηση 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Κόστος Αναπροσαρµογή  

2 Κτίρια Κόστος 
Αναπροσαρµογή χωρίς συµψηφισµό 

αποσβέσεων 

3 Μηχανήµατα Κόστος Κόστος 

4 Μεταφορικά µέσα Κόστος Κόστος 

5 Λοιπός εξοπλισµός Κόστος Κόστος 

6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος Κόστος 
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6.7.3. Μεταβολή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

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

παρακάτω πίνακα.  

Στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται και ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση. Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται σε επόµενη παράγραφο, όπου περιλαµβάνονται οι γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 17 

«Μισθώσεις». 

ΟΜΙΛΟΣ - Μεταβολή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες - 252 306 198 101 3.639 4.496 

Αναπροσαρµογή (398) (478) - - - - (877) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - - 

Μειώσεις - - (371) (58) (20) - (450) 

Μεταφορές - 187 247 - 141 (576) - 

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

Προσθήκες 604 215 119 68 48 878 1.932 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 1 3 3 

Μειώσεις - (231) (261) (34) - (26) (552) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 24.612 67.912 50.002 3.434 7.444 5.713 159.117 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 7.350 19.948 2.102 5.230 - 34.629 

Προσθήκες - 1.835 4.214 448 704 - 7.201 

Αναπροσαρµογή - (79) - - - - (79) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - - 

Μειώσεις - - (205) (46) (18) - (268) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 9.106 23.957 2.505 5.916 - 41.483 

Προσθήκες - 873 2.092 187 278 - 3.429 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 0 - 0 

Μειώσεις - (36) (164) (9) (0) - (209) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 - 9.943 25.884 2.682 6.194 - 44.704 

        

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

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

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2010 24.612 57.968 24.117 752 1.250 5.713 114.413 

  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Μεταβολή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες - 15 206 168 99 3.362 3.851 

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

Μειώσεις - - (156) (32) (1) - (189) 

Μεταφορές - 187 247 - 141 (576) - 

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

Προσθήκες 604 - 32 55 34 790 1.515 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

Μειώσεις - - - (34) - - (34) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 17.909 47.737 45.393 2.918 7.093 5.367 126.418 
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Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 4.492 17.808 1.778 4.998 - 29.076 

Προσθήκες - 1.046 3.854 401 663 - 5.965 

Αναπροσαρµογή - 14 - - - - 14 

Μειώσεις - - (87) (24) (1) - (112) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 5.552 21.574 2.156 5.661 - 34.942 

Προσθήκες - 524 1.933 167 262 - 2.886 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

Μειώσεις - - - (9) - - (9) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 - 6.076 23.507 2.314 5.922 - 37.819 

        

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

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

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2010 17.909 41.661 21.886 604 1.171 5.367 88.598 

6.7.4. Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων και κατανοµή 

Οι συνολικές αποσβέσεις του Οµίλου και της εταιρείας κατά την κλειόµενη περίοδο και η κατανοµή τους είχε ως εξής: 

Αποσβέσεις περιόδου και κατανοµή 

Αρ.   
Αποσβέσεις 
περιόδου 

Κατανοµή αποσβέσεων 

Στο κόστος 
παραγωγής 

Στα λειτουργικά έξοδα 

1 Όµιλος 3.427 2.632 797 

2 Εταιρεία 2.886 2.296 590 

6.7.5. Ποσά αναπροσαρµογής αξίας που εµπεριέχονται στα πάγια 

Το κονδύλια ορισµένων κατηγοριών παγίων, όπως εµφανίζονται, εµπεριέχουν ποσά αναπροσαρµογής της αξίας τους. Τα 

κονδύλια που θα εµφανίζονταν αν όλα χωρίς τα ποσά αναπροσαρµογής ανά περίοδο έχουν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ - Επιδράσεις από αναπροσαρµογές σε αναπόσβεστη αξία για τον Όµιλο 

Αρ. 
Κατηγορία Ενσώµατων 

Παγίων 

30/6/2010 31/12/2009 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 

Καθαρές 
αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
χωρίς αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 

Καθαρές 
αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο χωρίς 

αναπροσαρµογές 

1 Εδαφικές Εκτάσεις 24.612 - 24.612 24.008 (398) 24.406 

2 
Κτίρια και κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

57.968 - 57.968 58.822 (399) 59.221 

  Σύνολα 82.580 - 82.580 82.829 (798) 83.627 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Επιδράσεις από αναπροσαρµογές σε αναπόσβεστη αξία για την εταιρεία 

Αρ. 
Κατηγορία 

Ενσώµατων Παγίων 

30/6/2010 31/12/2009 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 

Καθαρές 
αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο χωρίς 

αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 

Καθαρές 
αναπροσαρµογές 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο χωρίς 

αναπροσαρµογές 

1 Εδαφικές Εκτάσεις 17.909 - 17.909 17.305 (350) 17.655 

2 Κτίρια 41.661 - 41.661 42.186 101 42.085 

  Σύνολα 59.570 - 59.570 59.490 (249) 59.739 

6.7.6. Μεταβολές αποθεµατικών αναπροσαρµογής 

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε αναπροσαρµογή στην αξία των ακινητοποιήσεων που παρακολουθούνται σε εύλογη 

αξία. 

6.7.7. Ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής και αποτιµητές 

Πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες που έγιναν αναπροσαρµογές της αξίας των ακινήτων και τους αποτιµητές, εµφανίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ηµεροµηνίες αποτίµησης και αποτιµητές 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Ηµεροµηνίες αποτίµησης Αποτιµητές 

1 Εδαφικές Εκτάσεις 31/12/2008 ∆ανός & Συνεργάτες - ∆ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές ακινήτων 

2 Κτίρια και τα Οικόπεδά τους 31/12/2008 ∆ανός & Συνεργάτες - ∆ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές ακινήτων 
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Ό Όµιλος θα προβεί σε νέα αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που παρακολουθούνται σε εύλογη αξία µε κρίσιµη 

ηµεροµηνία την 31/12/2010. 

6.7.8. Μέθοδοι και βασικές παραδοχές αποτιµήσεων 

Πληροφορίες για τις µεθόδους αποτίµησης και τις βασικές παραδοχές τους, εµφανίζονται στη συνέχεια: 

Μέθοδοι αποτίµησης και βασικές παραδοχές 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Μέθοδοι αποτίµησης Βασικές παραδοχές αποτίµησης 

1 Εδαφικές Εκτάσεις Μέθοδος κόστους αντικατάστασης Βάσει πλήρους κυριότητας & πολεοδοµικής συµµόρφωσης 
2 Κτίρια και τα Οικόπεδά τους Μέθοδος κόστους αντικατάστασης Βάσει πλήρους κυριότητας & πολεοδοµικής συµµόρφωσης 

6.7.9. Βάρη στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως εξής: 

Μητρική: Για εξασφάλιση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας έχει εγγραφεί προσηµείωση ποσού 440,2 χιλ. € 

Θυγατρικές: Υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 

6.8. Μισθώσεις  

6.8.1. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις, από την πλευρά του µισθωτή και πάγια 

Υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση και εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η 

καθαρή αξία τους, τα µισθώµατα που επιβάρυναν την περίοδο, τα ονοµαστικά µισθώµατα που δεν έχουν εξοφληθεί συνολικά 

και µε κατάταξη στο χρόνο που αναµένεται να εξοφληθούν, για τον Όµιλο και την Εταιρία, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Χρηµατοδοτικές µισθώσεις, από την πλευρά του µισθωτή και πάγια 

Αρ. Κατηγορία παγίων 
Λογιστική αξία 

παγίων 
Μισθώµατα 

∆απάνες περιόδου 

Ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων (ονοµαστική αξία)  

Σύνολο 
Λήξη επόµενο 

έτος 
Λήξη 1-5 έτη Λήξη µετά 5 έτη 

1 Εδαφικές εκτάσεις 8.404 157 2.813 315 1.258 1.240 

2 Κτίρια 8.487 161 2.874 321 1.285 1.267 

    16.891 318 5.687 636 2.544 2.508 

6.8.2. Μεταβολή παγίων αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

Η µητρική εταιρεία κατέχει πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση στο Κρυονέρι Αττικής. Τα πάγια αφορούν οικόπεδο 14.292,26 

m2 και κτίρια 8.440,14 m2. Η µεταβολή των παγίων αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 8.575 9.733 

Προσθήκες - - 

Αναπροσαρµογή (172) 22 

Μειώσεις - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 8.404 9.755 

Προσθήκες - - 

Αναπροσαρµογή - - 

Μειώσεις - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 8.404 9.755 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 973 

Προσθήκες - 195 

Αναπροσαρµογή - 3 

Μειώσεις - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 1.171 

Προσθήκες - 97 

Αναπροσαρµογή - - 

Μειώσεις - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 - 1.268 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008 8.575 8.760 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 8.404 8.585 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2010 8.404 8.487 
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6.8.3. Λειτουργικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή, συνολικά στοιχεία 

Υπάρχουν λειτουργικές µισθώσεις που η εταιρία και ο Όµιλος είναι µισθωτές. Συνολικές πληροφορίες για αυτές τις µισθώσεις, 

παρέχονται στη συνέχεια. 

Λειτουργικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή, συνολικά στοιχεία 

    Όµιλος Εταιρία Σηµειώσεις 

Α. Ελάχιστες (Ονοµαστικές) καταβολές µισθωµάτων τέλους       

1. Συνολικές 253 253   

2. Λήξης µέσα σε ένα έτος 253 253   

3. Λήξης από 1 έως 5 έτη - - 
Οι συµβάσεις ανανεώνονται ετησίως  
και ισχύουν για ένα έτος. 

4. Λήξης µετά τα 5 έτη - - 
Οι συµβάσεις ανανεώνονται ετησίως  
και ισχύουν για ένα έτος. 

Β. ∆απάνες µισθωµάτων περιόδου       

1. Ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων 253 253   

2. Υποµισθώµατα - -   

3. Ενδεχόµενα µισθώµατα - -   

Γ. Εισπρακτέα υποµισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων       

1. Συνολικά - -   

2. Λήξης µέσα σε ένα έτος - -   

3. Λήξης από 1 έως 5 έτη - -   

4. Λήξης µετά τα 5 έτη - -   

6.8.4. Σηµαντικές λειτουργικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή κατά µίσθωση 

Ειδικότερες πληροφορίες για τις σηµαντικές λειτουργικές µισθώσεις, που η εταιρία και ο Όµιλος είναι µισθωτής, εµφανίζονται 

στη συνέχεια. 

Σηµαντικές λειτουργικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή κατά µίσθωση 

Αρ. Μίσθωση 

Μισθώµατα 
∆ικαιώµατα (Ανανέωσης, 

Αγοράς κ.λ.π.) 
Περιορισµοί  1/1 - 30/6/2010 

Όµιλος Εταιρία 

1 
Αποθήκευση & φύλαξη προϊόντων σε ειδικές 
ψυκτικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 

127 127 
∆ικαίωµα ανανέωσης σε 
ετήσια βάση. 

- 

 
- 127 127 

 
- 

6.9. Έσοδα  

6.9.1. Ανάλυση εσόδων 

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

κατηγορία ως εξής: 

Ανάλυση εσόδων 

    Όµιλος Εταιρία 

Αρ.   1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

  Έσοδα κατά κατηγορία         

1 Πωλήσεις εµπορευµάτων 2.606 1.344 1.544 1.344 

2 Πωλήσεις προϊόντων 48.259 50.144 47.037 47.615 

3 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 162 202 131 141 

4 Πωλήσεις υπηρεσιών 35 - 35 - 

5 Επιχορηγήσεις - διάφορα έσοδα πωλήσεων 60 60 59 59 

6 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 13 32 156 176 

7 Έσοδα κεφαλαίων 52 4 92 4 

  Σύνολο 51.186 51.786 49.054 49.339 

  Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα 

1 Πωλήσεις 51.061 51.690 48.747 49.100 

2 Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 73 92 215 235 

3 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 52 4 92 4 

  Σύνολο 51.186 51.786 49.054 49.339 

6.9.2. Ενδεχόµενες απαιτήσεις που σχετίζονται µε έσοδα 

Πληροφόρηση για ενδεχόµενες απαιτήσεις που σχετίζονται µε έσοδα του ∆ΛΠ 18. Παρέχονται στην παράγραφο που 

αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 37. 
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6.10. Παροχές σε εργαζόµενους  

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. 

Η Εταιρεία έχει προβεί σε αναλογιστική µελέτη του υπολογισµού των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 

19.  

Η κίνηση της υποχρέωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Παροχές σε εργαζόµενους     

  Όµιλος Εταιρία 

Υπόλοιπο 31/12/2008 250 250 

Μεταβολή στην περίοδο 1/1 - 31/12/2009 171 171 

Υπόλοιπο 31/12/2009 430 421 

Μεταβολή στην περίοδο 1/1 - 30/6/2010 (121) (121) 

Υπόλοιπο 30/6/2010 309 300 

6.10.1. Έξοδα παροχών σε εργαζοµένους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους στην περίοδο: 

Έξοδα παροχών σε εργαζοµένους     

  Όµιλος Εταιρία 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 5.635 5.027 

Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού 2.780 2.532 

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 116 113 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 2.062 1.963 

Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 26 - 

Προϋπολογισµένα έξοδα προσωπικού 975 924 

Σύνολο 11.595 10.559 

6.10.2.  Παραδοχές 

Οι παραδοχές και λοιπά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

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

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

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης 
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης 
κάθε εργαζοµένου. 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλµατα 

Μείωση κατά 5έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης. 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

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

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

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

3,8%= Πληθωρισµός + 1,8 %( ≈ e0,0179-1) 
Το ανωτέρω ποσοστό 1,8% (≈e0,0179-1) προέκυψε από στατιστική 
επεξεργασία, µέσω εκθετικής παλινδρόµησης  µισθολογικών δεδοµένων. 
(ποσοστό προσαρµογής R2 = 77,6 %) 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,9 % κατά την 31/12/2008 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 
βάσει των ∆ΛΠ 19 κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 

Μηδέν 

  ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

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

Ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2008 

Εκτίµηση παροχής προερχόµενη από πρόγραµµα εθελούσιας 
εξόδου καθορισµένων παροχών  

∆εν υπάρχει. 
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Οµαδικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών / Λοιπές παροχές 
προς το προσωπικό 

∆εν υπάρχει. 

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

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

6.10.3. Παρατηρήσεις που αφορούν στην παραδοχή του Προεξοφλητικού Επιτοκίου: 

Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 19, το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των συνταξιοδοτικών και 

εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες 

αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε το 

προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. 

Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. 

Εποµένως, λαµβάνοντας ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης και το εκτιµώµενο 

χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, εκτιµήθηκε το µέσο σταθµικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 5,9 %. 

6.11. Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης  

6.11.1. Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις 

Ανάλυση των επιχορηγήσεων που περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και στα συνολικά έσοδα εµφανίζεται 

στη συνέχεια: 

Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις 

Αρ. 
Λογαριασµός που περιλαµβάνει 

επιχορηγήσεις 
Είδος 

Λογαριασµού 
Είδος 

Επιχορήγησης 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεων Παγίων 451 466 451 466 

Αρ. 
Λογαριασµός που περιλαµβάνει 

επιχορηγήσεις 
Είδος 

Λογαριασµού 
Είδος 

Επιχορήγησης 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 30/6/209 30/6/2010 30/6/209 

2 Λοιπά έσοδα Εσόδων Εξόδων 34 307 34 18 

        485 772 485 484 

6.12. Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

Οι συνολικές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα µε διάκριση αυτών που αφορούν αποτιµήσεις 

στοιχείων του ∆.Λ.Π. 39 σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων και στις λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές, αλλά και η 

κίνηση των συναλλαγµατικών διαφορών που αφορούν λογαριασµούς ιδίων κεφαλαίων, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

 

Ανάλυση συναλλαγµατικών διαφορών οικονοµικών καταστάσεων 

Αρ. Περιγραφή  
Όµιλος Εταιρία 

Α. Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα     

1 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ∆ΛΠ 39 µέσω αποτελεσµάτων - - 

2 Λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα (25) 16 

  Σύνολο συναλλαγµατικών διαφορών που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα (25) 16 

Β. Μεταβολή συναλλαγµατικών διαφορών ιδίων κεφαλαίων (µέσω λοιπών συνολικών εσόδων) 
  

  Υπόλοιπο έναρξης (62) - 

Πλέον: Πιστώσεις περιόδου - - 

Μείον: Χρεώσεις περιόδου 173 - 

  Υπόλοιπο λήξης 111 - 

6.13. Κόστος δανεισµού 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξε κόστους δανεισµού να κεφαλαιοποιηθεί σε πάγια που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού».  

6.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών  

6.14.1. ∆οµή Οµίλου 

Όλες οι εταιρίες του Οµίλου της εκδότριας, περιλαµβανοµένων  όλων των θυγατρικών και κοινοπραξιών, µε τις χώρες που 

εδρεύουν, την πληροφορία αν συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις , τα ποσοστά συµµετοχής , αλλά και τον τρόπο 

ενοποίησής τους, αναφέρονται στη συνέχεια. 
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∆οµή Οµίλου 

Αρ. Επωνυµία Εταιρίας Οµίλου 
Σχέση µε την 

Εκδότρια 
Έδρα 

Για θυγατρικές, Συγγενείς, Κοινοπραξίες 

Εκδίδει Οικονοµικές 
Καταστάσεις; 

Ποσοστό  
συµµετοχής 

Τρόπος ενοποίησης  
στην εκδότρια 

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

2 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ναι 95% Ολική Ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ναι 98% Ολική Ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 100% Ολική Ενοποίηση 

5 Creta Farms USA, LLC Κοινοπραξία ΗΠΑ Ναι 50% Αναλογική Ενοποίηση 

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

7 Creta Farms International Συµµετοχών Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ναι 100% Ολική Ενοποίηση 

6.14.2. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

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

Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Αρ. Είδος παροχών 
Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 

1 
Βραχυπρόθεσµες παροχές σε 
εργαζοµένους 

841 828 841 828 

    841 828 841 828 

6.14.3. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα 

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. 

Όµιλος (Ενοποιηµένες καταστάσεις): Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα 

 
Στα αποτελέσµατα του Οµίλου Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη  

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας 
Έξοδο, 

Κόστος ή 
Ζηµία 

Έσοδο ή 
Κέρδος 

Μητρική 
Εταιρία 

Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Βασικά 

∆ιοικητικά 
Στελέχη  

Άλλα Συνδεµένα 
Μέρη 

Αγορές Αγαθών (134) - (134) - - - - 

Πωλήσεις Αγαθών - 665 - 664 - - 0 

Παροχή Υπηρεσιών - 150 - 150 - - - 

Κέρδη από πωλήσεις παγίων ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων 

- 2 - 2 - - - 

Ζηµίες από πωλήσεις παγίων ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων 

(1) - - (1) - - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηµατοδοτήσεις προς συνδεµένα µέρη  

- 91 - - 45 - 45 

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

841 - - - - 841 - 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα του Οµίλου 

706 908 (134) 816 45 841 46 

 

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) :Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα 

 
Στα αποτελέσµατα της εκδότριας Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη  

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας 
Έξοδο, Κόστος 

ή Ζηµία 
Έσοδο ή 
Κέρδος 

Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Βασικά 

∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Άλλα 
Συνδεµένα 

Μέρη 

Αγορές Αγαθών (134)   (134) - - - 

Πωλήσεις Αγαθών   664 664 - - - 

Παροχή Υπηρεσιών   150 150 - - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηµατοδοτήσεις προς συνδεµένα µέρη  

- 91 - 45 - 45 

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

841 - - - 841 - 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα της εκδότριας 

707 905 680 45 841 45 

6.14.4. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε συνδεµένα µέρη 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης από συνδεµένα µέρη, κατά κατηγορία 

συνδεµένων µερών, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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  ΠΕΛΑΤΗΣ 
Π

Ρ
Ο

Μ
Η

Θ
Ε

Υ
Τ

Η
Σ

 

  Μητρική Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη ΣΥΝΟΛΟ 

Μητρική   3.948 195 284 4.428 

Θυγατρικές 134 521 - 1 655 

Κοινοπραξίες - - - - - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 134 4.469 195 285 5.083 

       
  ΧΡΕΩΣΤΗΣ 

Π
ΙΣ

Τ
Ω

Τ
Η

Σ
   Μητρική Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη ΣΥΝΟΛΟ 

Μητρική   2.235 1.621 3.457 7.312 

Θυγατρικές 0 190 - - 190 

Κοινοπραξίες - - - 226 226 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 0 2.425 1.621 3.682 7.728 

6.14.5. Συνήθεις όροι αγοράς 

Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, έχουν γίνει µε τους συνήθεις όρους της αγοράς 

6.15. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις  

6.15.1. Μη ελέγχουσες συµµετοχές στα ίδια κεφάλαια 

Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τα δικαιώµατα µειοψηφίας, εµφανίζονται συνολικά, είτε έχουν προκύψει από την αρχική 

ενοποίηση είτε προέκυψαν από µεταγενέστερα αποτελέσµατα ή από επιδράσεις µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 

εσόδων. Το συνολικό ποσό των για µη ελέγχουσες συµµετοχές της παρούσας περιόδου ανέρχεται σε 575 χιλ. €, ενώ το 

αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση (31/12/2009) είναι 612 χιλ. €. Η µεταβολή κατά την περίοδο εµφανίζεται στην 

Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων. 

6.15.2. Σύνταξη ενοποιηµένων και "Ιδιαίτερων" καταστάσεων 

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας. Οι Ιδιαίτερες Καταστάσεις, εµφανίζονται και επειδή υπάρχει σχετική νοµική 

υποχρέωση. Στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι θυγατρικές εταιρίες, σύµφωνα µε την παρ. 9 του ∆ΛΠ 27 

και οι Κοινοπραξίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 31.  

Πληροφορίες για τις επενδύσεις που περιλαµβάνονται στις Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, παρέχονται στη συνέχεια. 

Σύνταξη ενοποιηµένων και "Ιδιαίτερων" καταστάσεων 

Αρ. 
Επωνυµία Εταιρίας που περιλαµβάνεται στις 

Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
Είδος Συµµετοχής 

Χώρα 
Ίδρυσης 

Χώρα 
Εγκατάστασης 

Μέθοδος 
Αποτίµησης 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Ποσοστό 
δικαιωµάτων ψήφου 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Εκδότρια Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 100% 100% 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 95% 95% 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 98% 98% 

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

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

6 Creta Farms USA, LLC Κοινοπραξία Η.Π.Α. Η.Π.Α. Κόστος 50% 50% 

7 Creta Farms España, S.L. Κοινοπραξία Ισπανία Ισπανία Κόστος 50% 50% 

 

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 International Συµµετοχών Α.Ε. Συµµετοχών 
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6.16. Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας. Πληροφορίες για τις επενδύσεις που περιλαµβάνονται στις Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, παρέχονται στην παράγραφο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 27. 

6.16.1. Τρόπος αποτίµησης κοινοπραξιών 

Για τις Κοινά Ελεγχόµενες Εργασίες, στα βιβλία της εταιρίας, καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, τα 

έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται µε την Κοινοπραξία. Για τα Κοινά Ελεγχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία, καταχωρείται η 

αναλογία της εταιρίας στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έξοδα και τα έσοδα της κάθε κοινοπραξίας.  Για τις 

Κοινά Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες, οποιοδήποτε σκοπό και αν έχουν εφόσον υπάρχουν, καταχωρούνται στα βιβλία 

της εταιρίας, στο λογαριασµό "Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες", οι εισφορές σε µετρητά ή σε είδος στην κάθε κοινοπραξία. 

Οι κοινοπραξίες που συµµετέχει η εκδότρια αποτελούν κοινοπραξίες «Κοινών ελεγχόµενων περιουσιακών στοιχείων» και 

λογιστικοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των σχετικών διατάξεων του ∆.Λ.Π. 31. 

6.16.2. Κοινοπραξίες  

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

Κοινοπραξίες 

Επωνυµία Κοινοπραξίας  Creta Farms USA, LLC Creta Farms España, S.L. 

Είδος 
Κοινά ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία 

Κοινά ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία 

Ποσοστό Συµµετοχής 50% 50% 

Ενοποίηση Αναλογική Αναλογική 

Εµφάνιση για Αναλογική Γραµµή - Γραµµή Γραµµή - Γραµµή 

6.17. Κέρδη ανά µετοχή 

6.17.1. Παράµετροι υπολογισµού αριθµητών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή 

Οι υπολογισµοί των βασικών κερδών µετά τους φόρους των κοινών µετοχών, για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, 

εµφανίζονται στη συνέχεια. 

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

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Αριθµητές βασικών κερδών ανά µετοχή         

  Κέρδη µετά τους φόρους συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

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

Μείον: Ζηµιές από εξαγορές προνοµιούχων µετοχών - - - - 

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

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών 141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

Β. Αριθµητές αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών 141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

Πλέον: Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών µετατρέψιµων σε κοινές - - - - 

  
Κέρδη κοινών µετοχών µε τα µερίσµατα µετατρέψιµων 
προνοµιούχων 

141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

6.17.2. Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή 

Οι υπολογισµοί των µέσων σταθµισµένων βασικών µετοχών, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή         

  1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 Σταθµισµένη τιµή 

Περιγραφή 
Αριθµός 
µετοχών 

Ηµέρες 
Αριθµός 
µετοχών 

Ηµέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούµενη 
περίοδος 

Παρονοµαστής βασικών κερδών ανά µετοχή             

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

29.480.000 180 29.480.000 180 29.480.000 29.480.000 

Αυξήσεις             

Αύξηση µε µετρητά - - - - - - 

Μετατροπή οµολογιών σε κοινές µετοχές - - - - - - 

Μειώσεις µε καταβολή στους µετόχους             

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

Μεταβολή µετοχών χωρίς µεταβολή των πόρων             

Αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών - - - - - - 

Μείωση κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών - - - - - - 

Μείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών (Split) - - - - - - 

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 

6.17.3. Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

Οι τελικοί υπολογισµοί των βασικών  κερδών ανά µετοχή εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ποσά σε €) 

    1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,0048 0,0821 0,0556 0,0798 

Β. Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
  

    

  Κέρδη κοινών µετοχών µε τα µερίσµατα µετατρέψιµων προνοµιούχων 141.006 2.420.515 1.639.568 2.352.837 

  
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 0,0048 0,0821 0,0553 0,0798 
 

Σηµειώνεται πως τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή είναι τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. ∆εν υπήρξαν γεγονότα µετά την 

ηµεροµηνία αναφοράς που να επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή. 

6.18. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

6.18.1. Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Οι ζηµίες αποµείωσης και αναστροφές αυτών ζηµιών, κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η διάκρισή τους αν 

µεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ή τα αποτελέσµατα και οι λογαριασµοί των αποτελεσµάτων που αφορούν, εµφανίζονται 

στη συνέχεια. 

Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

 Αρ. 
 Κατηγορία περιουσιακών 

στοιχείων 

Συνολικό ποσό  
Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια 
Μεταφορά στα 
αποτελέσµατα Λογαριασµός αποτελεσµάτων που 

εµφανίζεται η επίδραση 
Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία 

Α. Ζηµιές αποµείωσης               

1 
Λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

43 43 - - 43 43 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

2 Αποθέµατα 26 - - - 26 - Έξοδα διάθεσης 

  Σύνολο 69 43 - - 69 43   

Β. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης 
      

 
- - - - - - -   

  Σύνολο - - - - - -   
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6.18.2. Σηµαντικές υπεραξίες: Λογιστικές αξίες 

Ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων και του τρόπου αποτίµησης των σηµαντικών υπεραξιών παρέχεται στη συνέχεια. 

Σηµαντικές υπεραξίες : Λογιστικές αξίες 

  Τίτλος υπεραξίας  Αφορά: Περιγραφή 
Λογιστική αξία 

τέλους 
Τρόπος αποτίµησης 
ανακτήσιµου ποσού 

Α. Σηµαντικές υπεραξίες         

1 
Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ 
Α.Ε.Γ.Ε." 

Μητρική Υπεραξία απόκτησης θυγατρικής 2.708 Αξία λόγω χρήσης 

        2.708   

6.18.3. Σηµαντικές υπεραξίες - Ανακτήσιµο ποσό: Αξία λόγω χρήσης 

Πληροφορίες για τις αποτιµήσεις υπεραξιών παρέχονται στη συνέχεια 

Σηµαντικές υπεραξίες: Αξία λόγω χρήσης 

Τίτλος υπεραξίας  Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε." 

Μέθοδος αποτίµησης Προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών (DCF) 

Βασικές παραδοχές αποτίµησης 

Market Risk Premium:  6,08% 
βeta: 1,51 
Risk Free Rate: 6,25% 
Cost of debt: 3,30% 

Στήριξη βασικών παραδοχών σε ιστορικά στοιχεία ή 
εσωτερικά δεδοµένα 

Εσωτερικά δεδοµένα (business plan 5ετίας) 

Αιτιολόγηση µη στήριξης σε ιστορικά στοιχεία ή εξωτερικά 
δεδοµένα 

- 

Business plan 5ετές 

Ροών αποτίµησης 5ετές (πλέον διηνεκές) 

Αιτιολόγηση απόκλισης - 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 9,70% 

Growth 1,50% 

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

Ηµεροµηνία ελέγχου αποµείωσης 31/12/2009 

6.19. Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

6.19.1. Κίνηση προβλέψεων 

Η κίνηση των προβλέψεων στην περίοδο, κατά κατηγορία, εµφανίζεται στη συνέχεια. 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 

Όµιλος 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
περιόδου 

Χρησιµοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 430 - 121 309 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 198 - - 198 

3 Σχηµατιζόµενη πρόβλεψη λογισµού ποσού έκτακτης εισφοράς - 244 - 244 

    628 244 121 750 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 

Εταιρία 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
περιόδου 

Χρησιµοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 421 - 121 300 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 198 - - 198 

3 Σχηµατιζόµενη πρόβλεψη λογισµού ποσού έκτακτης εισφοράς - 244 - 244 

    619 244 121 741 

6.19.2. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις, εκτίµησή τους, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται µε αυτές, πιθανές αποζηµιώσεις και η τυχόν 

σύνδεσή τους µε δηµιουργηµένες προβλέψεις, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Αρ. Ενδεχόµενη Υποχρέωση Αφορά 
Εκτίµηση 
ποσού 

Αβεβαιότητες 
Υπάρχει 

αντίστοιχη 
πρόβλεψη; 

Ποσό 
πρόβλεψης 

1 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 

Μητρική 103 - Όχι - 

2 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 

Ενοποιούµενες 145 - Όχι - 

3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Μητρική 198 
Οριστικοποίηση βάσει 
µελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου 

Ναι 198 

4 
Καταβολή έκτακτης εισφοράς βάσει Ν. 
3845/2010 

Μητρική 244 - Ναι 244 

      690     442 
 

Συνολικά οι προβλέψεις (αποµείωσης και λοιπές) που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος και η εταιρεία εµφανίζεται στη συνέχεια. 

Σωρευτικές προβλέψεις 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία 

1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 198 

2 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 309 300 

3 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 736 556 

4 Λοιπές προβλέψεις 244 244 

    1.487 1.298 
 

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

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα 

Αρ. Εταιρία Οµίλου 
Ηµεροµηνία µέχρι την οποία  

έχει ελεγχθεί φορολογικά 
Σχηµατισµένες προβλέψεις 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 198 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2006 - 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2006 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms International Συµµετοχών Α.Ε. 31/12/2009 - 

6 Creta Farms USA, LLC 31/12/2007 - 

7 Creta Farms España, S.L. - - 

      198 

6.19.3. Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις, µε τη φύση τους και εκτίµησή τους όπου είναι εφικτό, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Αρ. Ενδεχόµενη Απαίτηση Αφορά Φύση της απαίτησης Εκτίµηση απαίτησης 

1 Επιδότηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων προσωπικού Μητρική Επιδότηση προγραµµάτων ΛΑΕΚ 79 

2 Επιχορήγηση βάσει επενδυτικών προγραµµάτων Μητρική Έγκριση επενδυτικού προγράµµατος  228 

        307 

6.20. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

6.20.1. Ανάλυση κίνησης άυλων στοιχείων 

Η ανάλυση της κίνησης των λογαριασµών των άυλων στοιχείων του ∆ΛΠ 38 µέσα στη περίοδο, εµφανίζεται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 

ΟΜΙΛΟΣ: Κίνηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Αξία κτήσης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 318 4.820 5.138 

Προσθήκες - 339 75 413 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 657 4.895 5.551 
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Προσθήκες 108 29 18 154 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 108 686 4.912 5.706 

Αποσβέσεις 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - - 936 936 

Προσθήκες - 10 352 361 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 10 1.287 1.297 

Προσθήκες 3 9 174 186 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 3 19 1.461 1.483 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 318 3.885 4.203 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 647 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2010 105 667 3.451 4.223 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Κίνηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Αξία κτήσης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 318 4.816 5.134 

Προσθήκες - 339 75 413 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 657 4.891 5.547 

Προσθήκες 108 29 18 154 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Μεταφορές - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 108 686 4.908 5.702 

Αποσβέσεις 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - - 932 932 

Προσθήκες - 10 352 361 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 10 1.283 1.293 

Προσθήκες 3 9 174 186 

Αναπροσαρµογή - - - - 

Μειώσεις - - - - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2010 3 19 1.457 1.479 

     

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008 - 318 3.884 4.203 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 647 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2010 105 667 3.451 4.223 

6.20.2. Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων που 

παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Αρ. Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 
Τρόπος 

παρακολούθησης 
Μέθοδος 

Απόσβεσης 
Ωφέλιµη Ζωή (έτη) Συντελεστές Απόσβεσης 

Από Έως Από Έως 

1 
∆ικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Κόστος Σταθερή 20 30 3% 5% 

2 Έξοδα ανάπτυξης Κόστος Σταθερή 5 30 3% 20% 

3 Λογισµικά Κόστος Σταθερή 5 20 5% 20% 
 

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

6.20.3. Κατανοµή αποσβέσεων άυλων στοιχείων 

Η κατανοµή των αποσβέσεων των άυλων στοιχείων, στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων της περιόδου, εµφανίζεται πιο 

κάτω. 

Αποσβέσεις άυλων περιόδου και κατανοµή 

Αρ.   Αποσβέσεις περιόδου 
Κατανοµή αποσβέσεων 

Κόστος παραγωγής Στα λειτουργικά έξοδα 

1 Όµιλος 186 10 176 

2 Εταιρεία 186 10 176 

6.20.4. Σηµαντικά περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Πληροφορίες για τα σηµαντικά Περιορισµένης ∆ιάρκειας Άυλα στοιχεία παρέχονται στη συνέχεια. 

Σηµαντικά περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Αρ. Άυλο Στοιχείο Ανήκει σε: Λογιστική Αξία τέλους Αναλυτικότερη περιγραφή στοιχείου 

1 Λογισµικά Μητρική 3.451 Άδειες λειτουργίας λογισµικών εφαρµογών. 

2 
Έξοδα ανάπτυξης νέων 
προϊόντων 

Μητρική 667 

Έξοδα ανάπτυξης νέας σειράς προϊόντων και ήδη 
υφιστάµενων.  
Τα άυλα πληρούν τις απαιτήσεις αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38, 
ήτοι: 
- Υφίσταται τεχνική δυνατότητα ανάπτυξης των νέων 
προϊόντων 

- Πρόθεση διοίκησης για ολοκλήρωση των προϊόντων 

- Η αξία αρχικά υπολογίζεται µε βάση το κόστος κτήσης, όπως 
αυτό καταγράφεται λογιστικά.  Στη συνέχεια επειδή αφορά 
εσωτερικά δηµιουργούµενο άυλο στοιχείο, εφαρµόζεται το 
∆ΛΠ 36 για έλεγχο αποµείωσης. 
- Θα εισρεύσουν οφέλη στην εταιρεία µε την πώληση των 
προϊόντων στις ήδη υφιστάµενες αγορές που 
δραστηριοποιείται. 

      4.118   

6.20.5. Έξοδα έρευνας στα αποτελέσµατα 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων για έξοδα έρευνας ποσού 204 χιλ. € έναντι ποσού 

384 χιλ. € τη συγκρίσιµη περίοδο. Τα έξοδα αυτά εµφανίζονται διακεκριµένα στην όψη της Κατάστασης Συνολικού 

Εισοδήµατος. 

6.21. Γεωργία  

6.21.1. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Ορισµένες κατ' αρχήν γενικές πληροφορίες για τα βιολογικά στοιχεία, που εντάσσονται στο ∆ΛΠ 41, για να κατανοηθεί το 

πλαίσιο δραστηριότητας σε αυτούς τους τοµείς, παρέχονται στη συνέχεια. 

Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων ∆ραστηριότητα σε: Ωριµότητα ∆ιάρκεια 

1 Θηλάζοντα Όµιλο Ανώριµα Μόνο ∆ιαρκή Μόνο 

2 Αναπτυσσόµενα Όµιλο Ανώριµα Μόνο ∆ιαρκή Μόνο 

3 Προπαχυνόµενα Όµιλο Ώριµα και Ανώριµα ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

4 Παχυνόµενα Όµιλο Ώριµα Μόνο Αναλώσιµα Μόνο 

5 Επιλογής Όµιλο Ώριµα και Ανώριµα ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

6 Χοιροµητέρες Όµιλο Ανώριµα Μόνο ∆ιαρκή Μόνο 

7 Κάπροι Όµιλο Ανώριµα Μόνο ∆ιαρκή Μόνο 

6.21.2. Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

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

περιγράφεται στη συνέχεια. 
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Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων Μέθοδος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

1 Θηλάζοντα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες ανάπτυξης 

2 Αναπτυσσόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες ανάπτυξης 

3 Προπαχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες ανάπτυξης 

4 Παχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες ανάπτυξης 

5 Επιλογής Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες ανάπτυξης 

6 Χοιροµητέρες Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 

7 Κάπροι Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 

6.21.3. Μεταβολές βιολογικών στοιχείων µε αναπροσαρµογή 

Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα βιολογικά στοιχεία του ∆ΛΠ 41, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά 

µε τη κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται παρακάτω. 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία     

  Όµιλος Εταιρεία 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης περιόδου 5.738 3.090 

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου - - 

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου (0) - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (4.728) (2.611) 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου  6.069 3.293 

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

5.058 2.813 

      

Ενσωµατωµένα σε :     

Πωλήσεις 4.728 2.611 

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   331 203 

      

  Όµιλος Εταιρεία 

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   331 203 

Μείον Κόστος εκτροφής µενόντων στη λήξη της περιόδου βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.354) (783) 

Αποτελέσµατα περιόδου µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.023) (580) 

      

(τεµάχια)  Όµιλος Εταιρεία 

Ζώντα Ζώα Ανώριµα προς σφαγή 17.464 9.657 

Ζώντα Ζώα Ώριµα προς σφαγή 27.483 15.530 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 44.947 25.187 

6.22. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις  

6.22.1. Εµφάνιση υπολοίπου "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" λογαριασµών του ενεργητικού 

Εµφάνιση υπολοίπου "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" λογαριασµών του ενεργητικού 

Αρ. 
Κατηγορία Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 
Στοιχείων Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσµάτων 

Λογαριασµός Ενεργητικού που 
εµφανίζεται 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

Α Από την αρχική Αναγνώριση           

1 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 95 583 90 68 

2 Καταθέσεις Όψεως σε € Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.402 4.397 2.783 3.638 

3 Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόµισµα  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 4 4 4 

  Μερικό Σύνολο   3.501 4.984 2.877 3.710 

Β Για Εµπορική Εκµετάλλευση           

      - - - - 

  Μερικό Σύνολο   - - - - 

  Γενικό Σύνολο   3.501 4.984 2.877 3.710 

6.22.2. Εµφάνιση ∆ανείων και Απαιτήσεων 

Υπάρχουν Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία που είναι χαρακτηρισµένα σαν "∆άνεια και Απαιτήσεις" σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, για 

τα οποία δεν εµφανίζεται διακεκριµένα το σύνολό τους στο ενεργητικό. Το σύνολο της αξίας αυτών των στοιχείων και οι 

λογαριασµοί που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, αναφέρονται στη συνέχεια. 
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∆άνεια και απαιτήσεις 

Αρ. 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
αποτελούν  "∆άνεια και Απαιτήσεις" 

Λογαριασµός Ενεργητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Πελάτες Εσωτερικού Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 15.598 13.546 17.841 15.609 

2 Πελάτες Εξωτερικού Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.406 2.366 1.601 1.623 

3 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.533 5.115 9.135 4.790 

4 Ελληνικό ∆ηµόσιο και λοιπές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 336 600 336 576 

5 Γραµµάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 125 84 112 71 

6 Χρεώστες ∆ιάφοροι Λοιπές απαιτήσεις 3.579 3.970 2.812 3.351 

  Σύνολο   30.578 25.681 31.838 26.021 

6.22.3. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρ. 
Κατηγορία Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 
που είναι "∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά µέσα" 

Λογαριασµός Ενεργητικού που 
εµφανίζεται 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Κρητική ∆ιατροφή Α.Ε Λοιπές Επενδύσεις 13 13 13 13 

2 ∆ιηνεκής πληροφορική Α.Ε Λοιπές Επενδύσεις 28 28 28 28 

3 Ι.F.S Helllas Συστήµατα Λοιπές Επενδύσεις 15 15 15 15 

  Σύνολο   57 57 57 57 

Οι µετοχές των παραπάνω εταιρειών δεν διαπραγµατεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Καθώς η εύλογη αξία των παραπάνω 

εταιρειών δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, οι επενδύσεις αυτές παρακολουθούνται στο κόστος τους. 

6.22.4. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 

Υπάρχουν Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις που παρακολουθούνται στο Κόστος, για τα οποίες δεν εµφανίζεται διακεκριµένα 

το σύνολό τους στο παθητικό. Το σύνολο της αξίας αυτών των στοιχείων και οι λογαριασµοί που εµφανίζονται στην 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Εµφάνιση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων στο Αποσβεσµένο Κόστος 

Αρ. 
Κατηγορία Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων που 
παρακολουθούνται στο Κόστος 

Λογαριασµός Παθητικού που 
εµφανίζεται 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες έντοκες 
υποχρεώσεις 

15.439 18.998 15.439 18.998 

2 
Τράπεζες - Λογ/σµοι µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 
σε € 

Μακροπρόθεσµες έντοκες 
υποχρεώσεις 

5.510 8.215 4.075 7.161 

3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Leasing 
Μακροπρόθεσµες έντοκες 
υποχρεώσεις 

5.118 5.522 5.118 5.522 

4 Προµηθευτές εσωτερικού 
Προµηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

8.979 9.896 9.994 9.824 

5 Προµηθευτές Εξωτερικού 
Προµηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

4.457 3.536 4.449 3.330 

6 Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες) 
Προµηθευτές και συναφείς 
υποχρεώσεις 

10.144 7.969 9.352 6.989 

  Σύνολο   49.648 54.136 48.427 51.825 

6.22.5. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (σταθµισµένα µέσα επιτόκια) 

Σταθµισµένα µέσα επιτόκια   

Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 3,36% 

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 3,68% 
 

Ο Όµιλος δεν έχει λάβει ενέχυρα επί χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τρίτων προς εξασφάλιση απαιτήσεών. 

6.22.6. Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Στην περίοδο σχηµατίστηκαν προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η επίδραση στα 

αποτελέσµατα κατά κατηγορία στοιχείων, εµφανίζεται στη συνέχεια. 

Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. 
Κατηγορία Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 
Λογαριασµός στον Ισολογισµό 

Προβλέψεις αποµείωσης για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 

Όµιλος Εταιρία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 ∆άνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές 
Απαιτήσεις 

736 735 556 556 

      736 735 556 556 
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ΟΜΙΛΟΣ - Κίνηση λογαριασµών προβλέψεων αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. Λογαριασµός Πρόβλεψης 
Λογαριασµός στον Ισολογισµό 

που περιλαµβάνεται 

Κίνηση λογαριασµών Προβλέψεων αποµείωσης του ισολογισµού για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Αντιστροφές 
προβλέψεων 

Λοιπές 
κινήσεις 

Υπόλοιπο 
λήξης 

1 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές 
Απαιτήσεις 

735 1 - - 736 

      735 1 - - 736 

        
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κίνηση λογαριασµών προβλέψεων αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. Λογαριασµός Πρόβλεψης 
Λογαριασµός στον Ισολογισµό 

που περιλαµβάνεται 

Κίνηση λογαριασµών Προβλέψεων αποµείωσης του ισολογισµού για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Αντιστροφές 
προβλέψεων 

Λοιπές 
κινήσεις 

Υπόλοιπο 
λήξης 

1 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές 
Απαιτήσεις 

556 - - - 556 

      556 - - - 556 

 

Η εταιρία δεν έχει λάβει ενέχυρα επί χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τρίτων για εξασφάλιση των απαιτήσεων 

της. 

6.22.7. Στοιχεία κατά κίνδυνο 

Ορισµένες πληροφορίες κατά κίνδυνο, παρέχονται στη συνέχεια.  

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. Παρολαυτά, τα µεγέθη δεν θεωρούνται σηµαντικά ώστε ο Όµιλος να 

εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο. 

Ανάλυση ευαισθησία κινδύνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 30η Ιουνίου 2010, Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια 

λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +4,5% ή –4,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία 

λογική βάση σε σχέση µε τις συνθήκες της αγοράς κατά την περίοδο 1/1 - 30/6/2010. 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

  Όµιλος Εταιρεία 

  +4,5% -4,5% +4,5% -4,5% 

Αποτελέσµατα περιόδου (161) 161 (152) 152 

Ίδια κεφάλαια (121) 121 (114) 114 

 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ή οµολογίες.  

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία(µέσα) 

τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Αρ. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Όµιλος Εταιρεία 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

1 Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη - - - - 

2 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 57 57 57 57 

4 ∆άνεια και απαιτήσεις 30.578 25.681 31.838 26.021 

5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη µέσω αποτελεσµάτων 3.501 4.984 2.877 3.710 

    34.135 30.722 34.771 29.787 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο. Η ληκτότητα των 

υποχρεώσεών κατά την 30η Ιουνίου 2010 αναλύεται ως εξής: 
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Ληκτότητα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Αρ. Περιγραφή 
Όµιλος 

Εντός 6 µηνών 6 - 12 µήνες 1 - 5 έτη Αργότερα από 5 έτη 

1 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 3.758 5.667 23.125 - 

2 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 318 318 2.544 2.508 

4 Εµπορικές υποχρεώσεις 10.834 12.746 - - 

5 Λοιπές υποχρεώσεις 1.604 6.513 3.426 - 

    16.514 25.244 29.094 2.508 

Ληκτότητα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Αρ. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Εταιρεία 

Εντός 6 µηνών 6 - 12 µήνες 1 - 5 έτη Αργότερα από 5 έτη 

1 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 3.758 3.758 19.307 - 

2 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 318 318 2.544 2.508 

4 Εµπορικές υποχρεώσεις 11.049 12.746 - - 

5 Λοιπές υποχρεώσεις 1.604 5.890 3.426 - 

    16.729 22.712 25.276 2.508 

6.23. Λειτουργικοί τοµείς  

6.23.1. Τοµείς, κριτήρια διάκρισης και πηγές εσόδων 

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

Τοµείς, κριτήρια διάκρισης 

Τίτλος τοµέα Χοιροτροφική Τίτλος τοµέα Αλλαντοβιοµηχανία 

Κριτήρια διάκρισης 
- Παραγωγή ζώντων ζώων προς 
πώληση ή περαιτέρω επεξεργασία 

Κριτήρια διάκρισης - Παραγωγή προϊόντων 

Βασικά προϊόντα Βοοειδή Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

6.23.2. 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 ή Υπηρεσία Όµιλος Εταιρεία 

1 Αλλαντικά 46.387 46.057 

2 Βοοειδή 4.674 2.690 

  Σύνολα 51.061 48.747 

6.23.3. Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σηµαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2009 

1 Ελλάδα 49.944 50.600 

2 Κύπρος 730 622 

3 Ισπανία 55 - 

4 Αµερική 332 468 

  Σύνολα 51.061 51.690 

6.23.4. Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

Τα µακροπρόθεσµα στοιχεία του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή κατά βασική κατηγορία, εκτός αυτών που ρητά 

αποκλείονται από το ∆.Π.Χ.Α. 8, αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Πάγια κατά γεωγραφική περιοχή 

Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
1/1 - 30/6/2010 

Ενσώµατα Άυλα  Λοιπά Σύνολο 

1 Ελλάδα 114.339 4.223 1.459 120.020 

2 Κύπρος 0 - - 0 

3 Ισπανία 34 - 4 37 

4 Αµερική 41 - 248 290 

  Σύνολα 114.414 4.223 1.711 120.347 
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Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
1/1 - 30/6/2009 

Ενσώµατα Άυλα  Λοιπά Σύνολο 

1 Ελλάδα 116.232 4.255 522 121.008 

2 Κύπρος - - - - 

3 Ισπανία - - - - 

4 Αµερική 19 - - 19 

  Σύνολα 116.251 4.255 522 121.028 

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

Κανένας από τους πελάτες του οµίλου, µε την έννοια που ορίζονται στο ∆.Π.Χ.Α. 8, δεν συµµετέχει στα συνολικά έσοδα µε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. 

6.23.6. Συµφωνίες µεγεθών κατά τοµέα και αναλύσεις 

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

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

Για τα αποτελέσµατα κατά τοµέα, υπολογίζονται και ενδοτοµεακές συναλλαγές που απαλείφονται για τη συµφωνία µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Συµφωνία µεγεθών κατά τοµέα και αιτιολόγηση διαφορών.  

Αρ. Τοµέας Πωλήσεις 
Αποτελέσµατα προ 

φόρων 
Αποτελέσµατα 
µετά φόρων 

1 Αλλαντοβιοµηχανία 47.185 2.228 1.707 

2 Χοιροτροφική 4.674 (1.605) (1.602) 

  Σύνολα 51.859 624 105 

Μείον: Ενδοτοµεακές συναλλαγές - απαλοιφές (798) (1) (1) 

  Υπόλοιπο 51.061 622 104 

Μείον: Ποσό στις καταστάσεις 51.061 622 104 

  ∆ιαφορά - - - 
 

Αναλύσεις µεγεθών  

Αρ. Τοµέας Αλλαντοβιοµηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

1 Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 46.387 4.674 51.061 

2 Έσοδα από ενδοτοµεακές συναλλαγές 860 134 994 

3 Τόκοι - έσοδα 52 - 52 

4 Τόκοι - έξοδα 2.019 106 2.125 

5 Αποσβέσεις 3.090 540 3.630 

7 Φόροι εισοδήµατος 521 (3) 519 
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7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Mε βάση την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε ένα ελάχιστο 

περιεχόµενο στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δηµοσιεύεται στον πολιτικό και οικονοµικό Τύπο. 

Επειδή τα στοιχεία που δηµοσιεύονται είναι αποσπασµατικά σε σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται 

ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτηµα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να µελετήσει τις συνολικές οικονοµικές καταστάσεις και 

την έκθεση του νόµιµου ελεγκτή.  

Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες κανονικά 

εµφανίζονται στις Σηµειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όµως για αυτά τα θέµατα, 

µπορεί να βρίσκεται σε διάφορες παραγράφους µέσα στο κείµενο των σηµειώσεων ή να µην παρέχεται ακριβώς µε τον 

τρόπο που επιβάλλεται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριµένη παράγραφο, 

θα αναπτυχθούν θέµατα που αναφέρονται στην απόφαση και θα δοθεί η σχετική πληροφόρηση, µε τρόπο πιο πλήρη σε 

ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραποµπές στο κείµενο των οικονοµικών καταστάσεων. 

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

∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου.  

7.2. Γεγονότα οµίλου 

Την 11/3/2010 καταβλήθηκε ποσό 250 χιλ. € που αφορά σε αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία «Creta Farms España, 

S.L.» που συµµετέχει η µητρική εταιρεία κατά 50%.  

Το γεγονός δεν επέφερε µεταβολή σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών ή/και στα αποτελέσµατα µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής. Περαιτέρω  ανάλυση παρατίθεται 

στην παρ. 5.1.5 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων. 

7.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου, από τον έλεγχο των οποίων µπορεί να προκύψουν 

επιβαρύνσεις. Σχετική αναφορά γίνεται και στην παρ. 6.19.2 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων. Πίνακας µε τις 

χρήσεις αυτές και τις σχετικές σχηµατισµένες προβλέψεις εµφανίζεται στη συνέχεια. 

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 198 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2006 - 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2006 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms International Συµµετοχών Α.Ε. 31/12/2009 - 

6 Creta Farms USA, LLC 31/12/2007 - 

7 Creta Farms España, S.L. - - 

      198 

7.4. Εµπράγµατα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως εξής: 

Μητρική: Για εξασφάλιση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας έχει εγγραφεί προσηµείωση ποσού 440,2 χιλ. €.  

Θυγατρικές: Υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 

7.5. Σχηµατιζόµενες προβλέψεις 

Οι σχηµατισµένες προβλέψεις στην κατάσταση οικονοµικής θέσης εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Σωρευτικές προβλέψεις 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία 

1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 198 

2 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 309 300 

3 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 736 556 

4 Λοιπές προβλέψεις 244 244 

    1.487 1.298 
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7.6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου (30/6/2010) ήταν 798 άτοµα για τον Όµιλο 

και 736 άτοµα για την εταιρία, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης (31/12/2009) ήταν 827 για τον Όµιλο και 769 

άτοµα για την εταιρία. 

7.7. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Υπήρξαν συναλλαγές στην περίοδο και εµφανίζονται υπόλοιπα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, που αφορούν συνδεµένα 

µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24.  

Στην παράγραφο 6.14 που αφορά στις γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 24, γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτές τις συναλλαγές και τα 

υπόλοιπα, µε βάση τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων.  

Στη συνέχεια παρέχονται ορισµένες συνοπτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτηµα. Σηµειώνεται ότι συναλλαγές και υπόλοιπα 

µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, εµφανίζονται διακεκριµένα από τις άλλες συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη     

  Όµιλος Εταιρεία 

Εισροές 46 905 

Εκροές - 134 

Απαιτήσεις 3.968 11.740 

Υποχρεώσεις - 134 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 841 841 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - 

7.8. Λοιπά συνολικά έσοδα 

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 (€) βάσει της παραγράφου 32 του ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος». 

7.9. ∆οµή οµίλου 

Για τη δοµή του Οµίλου και τον τρόπο ενοποίησης, γίνεται αναφορά στην παρ. 6.14 των οικονοµικών καταστάσεων.  

Επιπρόσθετα αυτές οι πληροφορίες παρέχονται συνολικά στη συνέχεια. 

∆οµή Οµίλου 

Αρ. Επωνυµία Εταιρίας Οµίλου 
Σχέση µε την 

Εκδότρια 
Χώρα 
έδρας 

Για θυγατρικές, Συγγενείς, Κοινοπραξίες 

Εκδίδει Οικονοµικές 
Καταστάσεις; 

Ποσοστό συµµετοχής 
Τρόπος ενοποίησης στην 

εκδότρια 

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

2 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ναι 95% Ολική Ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική Ελλάδα Ναι 98% Ολική Ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 100% Ολική Ενοποίηση 

5 Creta Farms USA, LLC Κοινοπραξία ΗΠΑ Ναι 50% Αναλογική Ενοποίηση 

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

7 
Creta Farms International 
Συµµετοχών Α.Ε. 

Θυγατρική Ελλάδα Ναι 100% Ολική Ενοποίηση 

7.10. Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 

Σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-

µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 

6/5/2010, αναµένεται να επιβληθεί στην µητρική εταιρεία έκτακτη, εφάπαξ εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό 

καθαρό εισόδηµα της χρήσης 1/1 – 31/12/09.   

Το ύψος της εν λόγω εισφοράς αναµένεται να ανέλθει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, για τον Όµιλο/Εταιρεία στο 

ύψος των € 243.582.  

Το ποσό αυτό έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των εξαµηνιαίας περιόδου 1/1 - 30/6/2010. 
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7.11. Λοιπές σηµειώσεις 

Σηµειώνεται επίσης: 

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

Οµίλου και της Εταιρείας.  

2. Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

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

3. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου. 

4. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τόσο στα δηµοσιευόµενα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου όσο και 

στην οικονοµική έκθεση. 

5. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

6. Ακολουθώντας µια σταθερή στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και παρουσίας σε νέες αγορές, ο Όµιλος βρίσκεται στην 

διαδικασία σύστασης κοινοπραξιών (Joint Ventures) µε στρατηγικούς συνεργάτες παγκοσµίου εµβέλειας, σε χώρες του 

εξωτερικού. 

7. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν σε 1,9 εκ. € για τον Όµιλο και 1,5 εκ. € για την Εταιρεία. 

8. Καµία εταιρεία του Οµίλου δεν κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 30/6/2010. 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
 

 

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.cretafarm.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων:

Νόµιµος Ελεγκτής :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 114.413 116.251 88.598 89.994 Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 46.333 46.065 46.136 46.416

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.930 6.962 4.223 4.255 Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.728 5.625 2.611 2.684

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.711 522 17.004 16.811 Σύνολο πωλήσεων 51.061 51.690 48.747 49.100

Αποθέµατα 19.609 18.540 16.071 15.144 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (των µη βιολογικών στοιχείων) 17.701 22.400 19.074 21.962

Απαιτήσεις από πελάτες 31.347 25.186 37.410 27.307 331 1.030 203 714

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.418 10.708 8.981 8.219

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 184.428 178.169 172.288 161.729 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.354) (5.234) (783) (2.947)

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 21.406 23.821 21.105 22.414

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.696 4.346 4.884 4.763

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 52.679 53.358 50.052 48.280 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 622 2.106 2.957 2.676

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 65.060 65.740 62.433 60.662 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 104 1.630 2.421 2.353

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 576 613 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 65.636 66.353 62.433 60.662 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 141 1.639 2.421 2.353

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 26.067 32.736 24.631 31.681 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (37) (10) - -

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.450 11.191 8.647 8.210

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 46.152 42.391 41.861 37.337 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (173) - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.124 25.498 34.716 23.839 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (69) 1.630 2.421 2.353

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 118.792 111.816 109.854 101.067

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 184.428 178.169 172.288 161.729 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (32) 1.639 2.421 2.353

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (37) (10) - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,0048 0,0553 0,0821 0,0798

6.297 8.117 7.941 7.933

30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009

1.4-30.06.2010 1.4-30.06.2009 1.4-30.06.2010 1.4-30.06.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 66.353 67.395 60.661 59.144

(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 23.777 23.203 23.592 23.327

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (69) 1.630 2.421 2.353 Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.453 2.899 1.374 1.445

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - - - - Σύνολο πωλήσεων 26.230 26.102 24.966 24.772

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (649) (648) (649) (648) Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (των µη βιολογικών στοιχείων) 8.203 11.658 8.967 11.231

Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων - 7 - - 34 436 28 448

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα) 65.636 68.384 62.433 60.849 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (252) (2.509) (147) (1.383)

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 10.438 12.485 10.223 11.740

932 2.189 2.351 2.408

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (682) 1.106 1.023 1.296

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (251) 913 1.092 1.156

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (214) 913 1.092 1.156

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (37) - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (173) - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (424) 913 1.092 1.156

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (387) 913 1.092 1.156

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (37) - - -

Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0,0073) 0,0282 0,0371 0,0392

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 198 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

Λοιπές προβλέψεις 1.289 1.100 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.703 4.098 3.874 3.970

1.487 1.298

1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 622 2.106 2.957 2.676

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

Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

- Εισροές 46 905 Αποσβέσεις 3.601 3.771 3.057 3.169

- Εκροές - 134 Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (43) - (43) -

- Απαιτήσεις 3.968 11.740 Προβλέψεις (95) (687) (121) (687)

- Υποχρεώσεις - 134 Συναλλαγµατικές διαφορές (25) - 16 -

- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 841 841 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (52) - (92) -

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.125 2.244 2.018 2.091

- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.058) (1.823) (928) (1.062)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.637) 1.489 (7.897) (1.726)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 10.294 (4.886) 10.052 (2.559)
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.352) (2.244) (2.245) (2.091)

Καταβεβληµένοι φόροι (53) (102) (53) (101)

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.327 (133) 6.721 (291)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - (250) (250) (250)

Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (1.783) - (3.748) -

25 - 25 -

13. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου.

14. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση. Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (2.084) (1.959) (1.670) (1.844)

15. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 343 175 25 164

Τόκοι εισπραχθέντες 92 4 92 4

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 271 - 271 -

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.136) (2.030) (5.254) (1.927)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.480 20.077 7.480 20.077

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Εξοφλήσεις δανείων (9.811) (16.926) (9.429) (16.438)

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (350) (129) (350) (129)

Μερίσµατα πληρωθέντα - (648) - (648)

∆ΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) (2.681) 2.373 (2.299) 2.861

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.490) 210 (833) 643

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.984 3.315 3.710 1.748

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 - - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.501 3.525 2.877 2.391

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 501342 / 09 Α.∆.Τ. ΑΒ 656966 / Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0012835

10. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς για τον Όµιλο και την Εταιρεία βάσει του Ν. 3845/2010 αναµένεται να ανέλθει στο ποσό των 

243 χιλ. €.και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1 - 30/6/2010.

11. Οι τυχόν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του 

Οµίλου και της Εταιρείας.

12. 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.

16. Ακολουθώντας µια σταθερή στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και παρουσίας σε νέες αγορές, ο Όµιλος βρίσκεται στην 

διαδικασία σύστασης κοινοπραξιών (Joint Ventures) µε στρατηγικούς συνεργάτες παγκοσµίου εµβέλειας, σε χώρες του 

εξωτερικού.

17. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν σε 1,9 εκ. € για τον Όµιλο και 1,5 εκ. € για την Εταιρεία.

18. Καµία εταιρεία του Οµίλου δεν κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 30/6/2010.

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων

Ρέθυµνο,  Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου ήταν 798 άτοµα για τον Όµιλο και 736 

άτοµα για την εταιρία, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης (31/12/2009) ήταν 827 για τον Όµιλο και 769 άτοµα για την 

εταιρία.

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές 

τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών διευθυντικών 

στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

8. 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.

9. Στη σηµείωση 7.9 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης γνωστοποιούνται οι επωνυµίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για 

κάθε µία από τις εταιρείες και τις κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το 

ποσοστό που κατέχει άµεσα ή έµµεσα η µητρική εταιρεία και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για κάθε εταιρεία και 

κοινοπραξία.

3. Στη σηµείωση 7.3 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρεία του 

Οµίλου.

4. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη που αφορούν στη µητρική, προσηµείωση ποσού 440,2 χιλ. € και στις 

θυγατρικές, υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

5. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος και η Εταιρεία :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση µέθοδος)

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 

αξία

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου.

2. Την 11/3/2010 καταβλήθηκε ποσό 250 χιλ. € που αφορά σε αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία «Creta Farms España, 

S.L.» που συµµετέχει η µητρική εταιρεία κατά 50%. Το γεγονός δεν επέφερε µεταβολή σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο 

εργασιών ή/και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της 

µητρικής. Στη σηµείωση 7.2 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης γνωστοποιείται το γεγονός.

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 

αξία

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.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Ντζανάτος ∆ηµήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ  Α.Β.Ε.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

15
ο
 χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου, 74100 Ρέθυµνο Κρήτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Iουνίου 2010


