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A. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ εθδόηε 
 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.» : 

1. Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο 

2. Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο 

3. Διέλε Γνκαδάθε 

 

Βεβαηψλνπκε θαη δειψλνπκε, εμ φζσλ γλσξίδνπκε, φηη : 

Α) Οη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.» γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 

30/06/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο. 

Β) Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο  πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ 

Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.     

 

Ρέζπκλν, 30 Απγνχζηνπ 2011 

 

Ο Πξόεδξνο Γ.. θαη  

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.. θαη 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Σν Μέινο Γ.. 

   

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο Κσλζηαληίλνο Γνκαδάθε Διέλε 

Α.Γ.Σ.  Η 975738 / 74 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 968771 / 07 

  



 
Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2011 
 

 

3 

 

Β. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.», ε νπνία αθνινπζεί, αθνξά ζηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηνπ α’ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2011 (01.01.2011 – 30.06.2011).  

Ζ ελ ιφγσ έθζεζε ζπληάρηεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 

3556/2007 (ΦΔΘ 91Α/30.04.2007) θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 

1/434/2007 αξ. 3 θαη Απ. 7/448/11.10.2007 άξζξν 4. 

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ γηα ην α’ εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

2011 θαζψο επίζεο θαη ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε πεξίνδν απηή θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο 

εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ νη εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην β’ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2011 θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε εθηηκήζεηο θαη εμέιημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε θαηά ην β’ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2011. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδόζεηο πεξηόδνπ αλαθνξάο 

Θχθινο εξγαζηψλ 

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 48,3 εθ. € εκθαλίδνληαο κείσζε 5% ζε ζρέζε κε ην α’ εμάκελν ηνπ 2010. Σα 

αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία αλήιζαλ ζε 46,9 εθ. € ηελ πεξίνδν ηνπ 2011 θαη 48,8 εθ. € ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2010. 

Θέξδε κεηά θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ/εμφδσλ 

Σα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ/εμφδσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 2,3 εθ. € έλαληη 2,7 εθ. € ην 2010. 

Σα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 5,4 εθ. € γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2011 αληί 4,8 εθ. € ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2010. Ζ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14% ζηα ελνπνηεκέλα κεγέζε, αθνξά θπξίσο ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη αθφκε ζε αξρηθφ, ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ, ζηάδην, 

πξαγκαηνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αιιά ζεκειηψδεηο επελδχζεηο ηνπο. 

Σα θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, αλήιζαλ ζε -391 ρηι. € γηα ηνλ φκηιν θαη ζε 3,1 εθ. € γηα ηελ εηαηξεία.  

Γαλεηζκφο 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νινθιεξψζεθε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο. ε ηακεηαθή βάζε εηζπξάρζεθαλ 

ζπλνιηθά 28,2 εθ. €, απφ ηα νπνία 20 εθ. € απνηεινχλ εθδνζέληα ζηελ πεξίνδν κε κεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα,  ελψ 

εμνθιήζεθαλ 23,1 εθ. € πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.  

Δπελδχζεηο 

Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε 2 εθ. € πνπ αθνξνχλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Αξηζκνδείθηεο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

    
1/1 - 

30/6/2011 
  

1/1 - 
30/6/2010 

  
1/1 - 

30/6/2011 
  

1/1 - 
30/6/2010 

Πεξηζψξην Ebitda   8%   12%   14%   16% 

Πεξηζψξην Ebit   5%   5%   12%   10% 

    30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Γείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο   89%   72%   108%   85% 

Γείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ   41%   42%   42%   43% 

                  

 

εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ην α’ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

Γεγνλόηα πεξηόδνπ αλαθνξάο 

πλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία “Grandi Salumifici Italiani S.p.A.” 

Ζ ζπκκαρία απηή γεχζεο θαη πνηφηεηαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ Creta Farms, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο 

ζε λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο αγνξέο, φπσο απηή ηεο Ηηαιίαο κέζα ζην 2011, θαζψο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο 

ινβελίαο θαη ηεο Θξναηίαο κέζα ζην 2012.  

Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε απφ 24/6/2011 θαηαρψξηζε ζην κεηξψν εηαηξεηψλ Ηηαιίαο ηεο λέαο θνηλνπξαμία ηεο 

ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. (50%) κε ηελ Grandi Salumifici Italiani (50%), κε ηελ επσλπκία “FRANTOIO GENTILESCHI S.P.A.”. 

Πξφζιεςε λένπ C.E.O. ζηελ “Creta Farms U.S.A., LLC” 
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Πξνρσξψληαο κε ηαρχ ξπζκφ ζηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ business plan πνπ θαηήξηηζε ν Όκηινο έρνληαο εμαγνξάζεη ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Creta Farms USA LLC ηνλ Οθηψβξην 2010, ν Όκηινο Δηαηξεηψλ Creta Farms 

αλαθνίλσζε ηελ πξφζιεςε ηνπ θ. Tim Roush ζηελ ζέζε ηνπ Chief Executive Officer (CEO) ηεο Ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο ηνπ. 

Δίζνδνο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο 

Κε κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κε ηνλ Όκηιν Agora Merchandising, ηζρπξφ παίθηε ζηελ ήπεηξν ηεο Ωθεαλίαο, ε Creta Farms 

μεθηλά ηελ εμαγσγή ηνπ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ Creta Farms. Ζ λέα ζπλεξγαζία ηεο Creta Farms, μεθηλά ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2011 θαη αξρηθά αθνξά ζηελ εμαγσγή 7 θσδηθψλ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ κε ηελ νλνκαζία Creta Farms θαη ηε 

δηαλνκή ηνπο απφ ηνλ φκηιν Agora Merchandising ζε Super-Markets, delicatessen θαη ζην θαλάιη HORECA. ε δεχηεξε θάζε, 

ην πιάλν γηα ηελ Απζηξαιία πεξηιακβάλεη επέθηαζε θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αιιαληηθψλ, αθνινπζψληαο ηελ επηηπρεκέλε 

ζπληαγή πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζηηο ππφινηπεο δηεζλείο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. 

Απνθάζεηο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηφρσλ 

Σελ 30ε Ηνπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζην Ρέζπκλν. 

πλνπηηθά νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 Δγθξίζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 

 Δγθξίζεθε ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 

 Δθιέρζεθε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο 

 Οξίζηεθαλ λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (αιιαγή νλνκαζίαο) 

 Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο 

 

πγθξφηεζε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Κε ηελ απφ 30/6/2011 ζπλεδξίαζή ηνπ, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο εμήο: 

 Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Διέλε Γνκαδάθε, κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Βαζίιεηνο Θνπθνγηάλλεο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Δκκαλνπήι Θνηδακπαζάθεο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Γεψξγηνο ηεθαλφπνπινο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Δκκαλνπήι Θνδσλάθεο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

Δθ ησλ αλσηέξσ, νη Δκκαλνπήι Θνηδακπαζάθεο, Δκκαλνπήι Θνδσλάθεο θαη Διέλε Γνκαδάθε απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Λ. 3693/2008. 

Λένο θνξνινγηθφο λφκνο 

χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ Λφκν 3943/2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νξίδεηαη ζε 

20% γηα ην 2011 θαη κεηά. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη 25% παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ εκεδαπέο εηαηξείεο, ε 

νπνία επηβαξχλεη ηνλ δηθαηνχρν θαη εθαξκφδεηαη ζε δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Δίζνδνο ζηελ θαηεγνξία ηπξηνχ 

Ζ εηαηξεία εηζήγαγε  ην λέν πξντφλ «Δλ Διιάδη Κεζνγεηαθή», φπνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ην γάια θαη ην ειαηφιαδν. Κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα κνλαδηθφ πξντφλ ζε γεχζε θαη δηαηξνθηθή αμία, αλαηξέπνληαο ηα, κέρξη ζήκεξα, δεδνκέλα 

ζηα αληίζηνηρα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ.  

Ζ λέα θαηεγνξία ηξνθίκσλ, ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε εηαηξεία επηιέρζεθε γηαηί πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο:  

έρεη κέγεζνο ηζνδχλακν κε απηφ ηεο αγνξάο ησλ αιιαληηθψλ θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο. Κε ηελ Δλ 

Διιάδη Κεζνγεηαθή,  ε ζπλνιηθή αγνξά ζηελ νπνία κέρξη ζήκεξα απεπζχλεηαη ε εηαηξία,  δηπιαζηάδεηαη. 

Ζ «Δλ Διιάδη Κεζνγεηαθή» είλαη απνηέιεζκα ηνπ θνηλνχ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο πνπ μεθίλεζε ε Creta Farms κε ηε 

ΚΔΒΓΑΙ. 

Δπελδχζεηο 

Κε ηηο απφ 14/7 θαη 15/7/2011 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο 

«Δλεξγεηαθή Θεζζαιίαο Α.Δ.» θαη «Φάξκα Δλεξγεηαθή Α.Δ.». Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην 30% ζε θάζε εηαηξεία 

θαη αληηθείκελν έρνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο. 
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Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην β’ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

Αβεβαηόηεηεο 

πλνπηηθά νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο γηα ην β’ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Ο θιάδνο ηξνθίκσλ απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Γπζκελείο ελέξγεηεο αληαγσληζηψλ ή θαη 

αιιαγέο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. 

 Σα έζνδα επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πξνσζνχλ ηα 

πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο ησλ εκπφξσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ 

Οκίινπ. 

 Αχμεζε ζηηο ηηκέο ή ειιείςεηο πξψησλ πιψλ ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. 

 Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ζε πεξηβαιινληηθά πξφηππα θαη πξφηππα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο. Αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη πξφζζεηα θφζηε. 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ην ρξένο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα έρεη αξλεηηθή νπζηψδε επίδξαζε 

ζηελ επηρείξεζή. Σα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηηο επηιεθηηθέο δαπάλεο ησλ πειαηψλ καο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ ηνπξηζκφ, ην 

νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ καο. Σέηνηα κέηξα είραλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή απμεκέλεο θνξνινγίαο ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηψζεη ηα θέξδε καο. 

ηόρνη θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηνλ Όκηιν νηθνλνκηθή δεκία 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ νκαιή ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ. ηα πιαίζηα ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν Όκηινο κεξηκλά, κε βάζεη ηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή, γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ δηαζπνξά ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, ελψ εθαξκφδεη 

κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε νη ρνξεγνχκελεο 

πηζηψζεηο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Παξάιιεια, κέξνο ησλ απαηηήζεσλ εμαζθαιίδνληαη 

κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ηα πηζησηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ επηδείμεη. Οη 

απαηηήζεηο πνπ ζεσξνχληαη επηζθαιείο επαλεθηηκψληαη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο θαη ζρεκαηίδεηαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε 

απνκείσζεο. 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 

επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ 

εζηηάδεη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή 

ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ν Όκηινο λα κελ κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα 

θπιηφκελε πεξίνδν 30 θαη 90 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν 

έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία. 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα ε εχινγε αμία ή νη ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 

λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ λνκίζκαηνο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γίλεηαη κε ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο), ην νπνίν είλαη ην Δπξψ. 
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ Οκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη 

λα παξνπζηάζνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

κπνξνχλ είηε λα παξακείλνπλ θπκαηλφκελα ή λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά. Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα. Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο επηηνθίσλ. 

Θίλδπλνο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ νξηζκέλνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη 

αθνξνχλ ζηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ πηζαλή απψιεηα κεγάινπ φγθνπ απηψλ. Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ 

θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Ι.Π. 24 λννχληαη, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή/θαη 

Γηνίθεζε κε ηελ εηαηξεία, ζπγγελείο κε απηήλ εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαζψο επίζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηα Γηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία πξνκεζεχεηαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ελψ θαη ε ίδηα 

πξνκεζεχεη αγαζά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζε απηά. Παξάιιεια, ππάξρεη ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ζε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ 

θαζψο θαη παξνρή εγγπήζεσλ θαη εμαζθαιίζεσλ. 

Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ κε βαζηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή ρέζε κε κεηξηθή Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD Θχπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

5 Creta Farm Espana SL Ηζπαλία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνχξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θχπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

8 Creta Farms Nordic AB νπεδία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Π.Α. 80% Άκεζε  Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ηηαιία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηελ εθδφηξηα, αλά θαηεγνξία εηαηξεηψλ, φπσο απηέο θαηαηάζζνληαη βάζεη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ 

εθδφηξηα (ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θιπ), παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

  Πειάηεο 

Π
ξ

ν
κ

ε
ζ

ε
π

η
ή

ο
   Κεηξηθή Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα 
κέξε 

ύλνιν 

Κεηξηθή   4.334   281 4.615 

Θπγαηξηθέο 869 518   1 1.388 

Θνηλνπξαμίεο         - 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε         - 

ΤΝΟΛΟ 869 4.852 - 281 6.002 

       

  Υξεώζηεο 

Π
ηζ

η
σ

η
ή

ο
 

  Κεηξηθή Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 
Ινηπά ζπλδεδεκέλα 

κέξε 
ύλνιν 

Κεηξηθή   10.430   5.333 15.763 

Θπγαηξηθέο 151 285   461 897 

Θνηλνπξαμίεο         - 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε         - 

ΤΝΟΛΟ 151 10.715 - 5.794 16.660 
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  Έμνδα 

Έ
ζ

ν
δ

α
 

  Κεηξηθή Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 
Ινηπά ζπλδεδεκέλα 

κέξε 
ύλνιν 

Κεηξηθή   1.388     1.388 

Θπγαηξηθέο 655       655 

Θνηλνπξαμίεο         - 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε         - 

ΤΝΟΛΟ 655 1.388 - - 2.043 

 

Οη ακνηβέο ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ αλήιζαλ ζε 775 ρηι. € 

 

Δθηηκήζεηο θαη εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην β’ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

θνπφο γηα ην β’ εμάκελν ηνπ 2011 είλαη ε ελίζρπζε ηεο γθάκαο πξντφλησλ γηα θαιχηεξε ζηφρεπζε ηνπ θαηαλαισηή θαη 

θάιπςε πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ, πάληνηε κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ δσηθνχ ιίπνπο κε extra παξζέλν ειαηφιαδν. 

Οη επελδχζεηο ζα ζπλερηζηνχλ φπσο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί, κε θχξην άμνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απμεηηθήο πνξείαο κε βάζε 

ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη ην value for money. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ θχξηα κάξθα καο, θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηηο αξεηέο ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ζρέζε κε ην δσηθφ ιίπνο.   

ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ζα γίλεη ιαλζάξηζκα θαη θαζηέξσζε ζηηο μέλεο αγνξέο ησλ πξντφλησλ «Δλ Διιάδη», ζα δνζεί 

έκθαζε κε επέθηαζε ηνπ θσδηθνινγίνπ θαη ηεο δηαλνκήο ζηηο αιινδαπέο αγνξέο θαη νινθιήξσζε ζπλεξγαζίαο - επέθηαζεο 

ζε ινηπέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Ρέζπκλν, 30 Απγνχζηνπ 2011 

 

Ο Πξόεδξνο Γ.. θαη  

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.. θαη 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

  

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο Κσλζηαληίλνο 

Α.Γ.Σ.  Η 975738 / 74 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 187558 / 06 
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Γ. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ 

Α.Β.Δ.Δ.» (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε 

απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Λ.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ 

Πξφηππν «ΓΙΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ 

επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη 

ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

Κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΠ 34. 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

Παιαηφ Φάιεξν, 31 Απγνχζηνπ 2011 

 

Καξίλα Υξπζαλζνπνχινπ 

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι 15281 
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Γ. Δμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
 

 

Οη ζπλεκκέλεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ» 

ζηηο 30/8/2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.cretafarm.gr θαζψο θαη 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Σχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθδφηε, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

   

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι  Γνκαδάθεο Κσλζηαληίλνο 

Α.Γ.Σ Η 975738 / 74  Α.Γ.Σ. ΑΒ 187558 / 06 

 

 

 

  

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηεξίνπ 

   

Κνπθνγηάλλεο Βαζίιεηνο  Μηθέο Κπξηάθνο 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 501342 / 09  Α.Γ.Σ. ΑΒ 656966 

Α.Κ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. : 0012835 

Ινγηζηήο Α’ ηάμεο 
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ Όκηιν 

1.1.1. Δπσλπκία 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ ηνλ Όκηιν, πνπ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ επσλπκία «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.». 

1.1.2. Η Δηαηξεία 

Ζ «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.» έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα (Ρέζπκλν) ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1979 θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αξθαδίνπ Ρεζχκλεο, 15ν Υηιηφκεηξν Δζληθήο Οδνχ Ρεζχκλνπ – Ζξαθιείνπ, (Σ.Θ 

74100, Θέζε Ιαηδηκάο). Ζ «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ε αλψηεξε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηελ 3ε Απξηιίνπ 2000.  

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Αλήθεη ζηνλ θιάδν 

«Σξφθηκα θαη Πνηά - Σξφθηκα». 

1.1.3. Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηα 

Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν Όκηινο είλαη:  

1. H εηζαγσγή, παξαγσγή, εθηξνθή, πάρπλζε, πξνψζεζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία δψσλ πξνέιεπζεο 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζθαγείνπ απηψλ. 

2. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία λσπνχ, εςπγκέλνπ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο, 

ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηνχ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

3. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ςαξηψλ, αιηεπκάησλ θαη πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε 

είδνπο, γφλνπ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε είδνπο, ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

4. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, θαηάςπμε, 

απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ειαηνιάδνπ θαη ειαίσλ, θαθέ θαη ξνθεκάησλ, θξαζηνχ, νίλνπ, 

ξαθήο, ηζηθνπδηάο, ξαθφκεινπ, νχδνπ, ηζίπνπξνπ, πνηψλ θαη εδχπνησλ θάζε είδνπο, νηλνπλεπκαησδψλ ή κε, ζπλαθψλ 

εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

5. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία θηελνηξνθψλ, ηρζπνηξνθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ηξνθψλ θαη πάζεο θχζεσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνινγηθψλ – νηθνινγηθψλ πξντφλησλ/ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, 

θαηεςπγκέλσλ ή κε ηξνθίκσλ, αξηνζθεπαζκάησλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, γιπθηζκάησλ θαη γιπθψλ, παληφο είδνπο 

γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο 

γεληθφηεξα, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πάζεο θχζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 

6. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, παξαγσγήο νξγαληθνχ 

ιηπάζκαηνο, ιηπαζκαηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ, αδξαλνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

(ζηεξεψλ θαη πγξψλ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ε εθκεηάιιεπζε, δηαθίλεζε, εκπνξία θαη παξνρή 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα πάζεο θχζεσο πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ίδηα 

ρξήζε ή θαη πψιεζε. 

7. Ζ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ ηδησηηθνχ ηνκέα (ελδεηθηηθά αλέγεξζε θηηξίσλ, επηζθεπέο θιπ.). 

8. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη εηδψλ δηαηξνθήο θαη ε εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, 

πξνψζεζε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πξντφλησλ απαξαίηεησλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ρψξσλ εζηίαζεο θαη δηαηξνθήο (θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο). 

9. Ζ έξεπλα, αλάπηπμε, παξαθνινχζεζε, βειηίσζε, πξνψζεζε, παξαρψξεζε, παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη εθπαίδεπζεο, θαη εκπνξία ζχγρξνλσλ ή/θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαιιηέξγεηαο, πάρπλζεο, παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, θαηάςπμεο, πξνψζεζεο, εθκεηάιιεπζεο, δηαρείξηζεο θαη εκπνξίαο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

Δηαηξίαο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ απηήο. 
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1.2. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1.2.1. Πνηόλ αθνξνύλ νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη νη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο "ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.". 

1.2.2. Πεξίνδνο θαη λόκηζκα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2011 κέρξη 30/6/2011. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε € πνπ είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ. Σα πνζά εκθαλίδνληαη 

ζηξνγγπινπνηεκέλα ζε ρηιηάδεο €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (01/01 – 30/6/2010) φζνλ αθνξά ζηα θνλδχιηα ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηε ρξήζε 2010 (31/12/2010) γηα ηα θνλδχιηα ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

1.2.3. Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ 

Έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IASB) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηνπ Γ.Ι.Π. 34. 

1.2.4. πλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). Θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο. 

1.2.5. Αθξηβνδίθαηε εηθόλα 

Ζ δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ. 

1.2.6. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2011. 

1.2.7. Δηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ιήγεη ην 2029.  

Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αφξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κφλν απφθαζε ηεο Γ.. 

ησλ κεηφρσλ, κε θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

2.1. πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  εκεηώζεηο Όκηινο   Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)   30.06.2011   31.12.2010   30.06.2011   31.12.2010 

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ                 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3.6 107.784 
 

108.443 
 

85.002 
 

85.340 

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3.7 7.554 
 

6.738 
 

6.541 
 

5.725 

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  3.9.1 5.247 

 

5.100 
 

2.514 
 

2.671 

Τπεξαμία  10.429 

 

10.429 
 

- 
 

- 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 3.12 - 

 

- 
 

22.858 
 

22.349 

Ινηπέο Δπελδχζεηο  57 

 

57 
 

57 
 

57 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο  1.301 

 

815 
 

136 
 

137 

Απνζέκαηα 3.9.2 11.517 

 

11.606 
 

10.852 
 

10.803 

Πειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 3.9.3 38.368 

 

28.731 
 

52.797 
 

39.292 

Ινηπέο Απαηηήζεηο  15.284 
 

9.767 
 

14.031 
 

8.997 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - 
 

41 
 

- 
 

41 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα  3.399 
 

4.442 
 

2.791 
 

3.305 

 
 

       
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  200.940   186.169   197.579   178.717 

 
 

       
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                

 
 

       
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ                

Κεηνρηθφ  Θεθάιαην  12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Τπέξ ην Άξηην  1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Απνζεκαηηθά  49.866 
 

49.406 
 

40.337 
 

40.191 

Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ  (3.805) 
 

(2.234) 
 

10.949 
 

9.245 

 
 

       
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  60.195 

 
61.307 

 
65.420 

 
63.570 

 
 

       
Θαζαξή Θέζε Κεηφρσλ Δηαηξείαο  60.195 

 
61.307 

 
65.420 

 
63.570 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  (521) 
 

(198) 
 

- 
 

- 

 
 

       
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (α)  59.674 

 
61.109 

 
65.420 

 
63.570 

 
 

       
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ                

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο  11.501 

 

10.065 

 

9.014 
 

7.762 

Πξνβιέςεηο 3.13 807 

 

806 

 

706 
 

706 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  251 

 

178 

 

251 
 

170 

Καθξνπξφζεζκεο Έληνθεο Τπνρξεψζεηο 3.9.4 45.847 

 

30.808 

 

45.419 
 

30.280 

 

 

  
 

 
   

Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  58.406 

 

41.858 

 

55.390 
 

38.919 

 
 

  
 

 
   

Πξνκεζεπηέο θαη πλαθείο Τπνρξεψζεηο 3.9.5 53.397 

 

42.840 

 

51.818 
 

40.955 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 3.9.4 29.462 

 

40.362 

 

24.950 
 

35.273 

 
 

  
 

 
   

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  82.859 

 

83.202 

 

76.768 
 

76.228 

    
 

 
   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (β) 
 

141.266 

 

125.060 

 

132.159 
 

115.147 

    
 

 
   

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β)   200.940   186.169   197.579   178.717 
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2.2. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο πεξηόδνπ 1/1 – 30/6/2011 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ   Όκηινο   Δηαηξεία 

  
εκεηώζεηο 

1.1.2011   1.1.2010 
  

1.1.2011   1.1.2010 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 30.06.2011   30.06.2010 30.06.2011   30.06.2010 

         
Πσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

 
44.504 

 
46.333 

 
44.759 

 
46.136 

Πσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 3.9.1 3.831 
 

4.728 
 

2.193 
 

2.611 

ύλνιν Πσιήζεσλ 3.9.6 48.335 
 

51.061 
 

46.952 
 

48.747 

Θφζηνο Πσιήζεσλ 3.9.2 26.793 
 

28.633 
 

25.850 
 

27.062 

Μηθηό Κέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) 
 

17.710 
 

17.701 
 

18.909 
 

19.074 

         
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε 
αμία 

3.9.1 146 
 

331 
 

(156) 
 

203 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3.9.1 (2.027) 
 

(1.354) 
 

(1.128) 
 

(783) 

         
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο   19.661   21.406   19.818   21.105 

         
Έμνδα Γηνίθεζεο 3.9.6 (3.496) 

 
(3.974) 

 
(2.309) 

 
(3.063) 

Έμνδα Γηάζεζεο 3.9.6 (13.556) 
 

(13.534) 
 

(11.955) 
 

(12.530) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 
 

(294) 
 

(1.202) 
 

(128) 
 

(628) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα 3.9.6 (2.706) 
 

(2.074) 
 

(2.324) 
 

(1.926) 

Κέξδε Πξν Φόξσλ   (391)   622   3.103   2.957 

Φφξνη 
 

(1.437) 
 

(519) 
 

(1.252) 
 

(537) 

Καζαξά Κέξδε Μεηά Φόξσλ   (1.828)   104   1.850   2.421 

  
 

 
 

 
 

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
        

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 
 

(1.425) 
 

141 
 

1.850 
 

2.421 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(403) 
 

(37) 
 

- 
 

- 

         Κέξδε Μεηά Από Φόξνπο 
 

 
 

 
 

 
 

 

Αλά Μεηνρή - βαζηθά (ζε €) 3.8 (0,0483) 

 

0,0048 

 

0,0628 

 

0,0821 

         

         Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα   Όκηινο   Δηαηξεία 

    1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

    30.06.2011   30.06.2010   30.06.2011   30.06.2010 

         Θαζαξά Θέξδε Κεηά Φφξσλ 
 

(1.828) 
 

104 
 

1.850 
 

2.421 

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

 

- 
  

 

- 
 

- 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ 
 

393 
 

(173) 

 

- 
 

- 

         ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ   (1.435)   (69)   1.850   2.421 

         Θαηαλέκνληαη ζε : 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

(1.111) 
 

(32) 

 

1.850 
 

2.421 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(323) 
 

(37) 

 

- 
 

- 
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2.3. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο πεξηόδνπ 1/4 – 30/6/2011 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.4.2011   1.4.2010 
  

1.4.2011   1.4.2010 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 30.06.2011   30.06.2010 30.06.2011   30.06.2010 

        
Πσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 23.440 

 
23.777 

 
23.789 

 
23.592 

Πσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 2.032 
 

2.453 
 

1.195 
 

1.374 

ύλνιν Πσιήζεσλ 25.472 
 

26.230 
 

24.983 
 

24.966 

Θφζηνο Πσιήζεσλ 16.002 
 

15.574 
 

15.516 
 

14.625 

Μηθηό Κέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) 7.438 
 

8.203 
 

8.273 
 

8.967 

        
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 
εχινγε αμία 

1.081 
 

34 
 

642 
 

28 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (715) 
 

(252) 
 

(408) 
 

(147) 

        
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 9.837   10.438   9.702   10.223 

        
Έμνδα Γηνίθεζεο (1.950) 

 
(2.053) 

 
(1.225) 

 
(1.407) 

Έμνδα Γηάζεζεο (7.524) 
 

(6.950) 
 

(6.466) 
 

(6.232) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα (75) 
 

(503) 
 

(72) 
 

(233) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα (1.665) 
 

(1.409) 
 

(1.436) 
 

(1.327) 

Κέξδε Πξν Φόξσλ (1.378)   (477)   503   1.023 

Φφξνη (588) 
 

226 
 

(531) 
 

69 

Καζαξά Κέξδε Μεηά Φόξσλ (1.965)   (251)   (28)   1.092 

 
 

 
 

 
 

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
       

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.724) 
 

(214) 
 

(28) 
 

1.092 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (241) 
 

(37) 
 

- 
  

        Κέξδε Μεηά Από Φόξνπο  
 

 
 

 
 

 

Αλά Μεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0585) 

 

(0,0073) 

 

(0,0009) 

 

0,0371 

        

        Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.4.2011   1.4.2010   1.4.2011   1.4.2010 

  30.06.2011   30.06.2010   30.06.2011   30.06.2010 

        Θαζαξά Θέξδε Κεηά Φφξσλ (1.965) 
 

(251) 
 

(28) 
 

1.092 

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ - 
  

 

- 
 

- 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ 98 
 

(173) 

 

- 
 

- 

        ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ (1.867)   (424)   (28)   1.092 

        Θαηαλέκνληαη ζε :  
 

 
 

 
 

 
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.626) 

 
(387) 

 

(28) 
 

1.092 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (241) 
 

(37) 

 

- 
 

- 
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2.4. πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Όκηινο 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο 

αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Νένλ 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

ηδηνθηεηώλ 

κεηξηθήο 

Με 
ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο 

ύλνιν 
Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

      
  

 
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 12.382 1.753 13.144 37.313 1.150 65.740 613 66.353 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/6/2010       (173) 141 (32) (37) (69) 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2009         (649) (649)   (649) 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ       102 (102) -   - 

Τπόινηπα ηελ 30ε Ινπλίνπ 2010 12.382 1.753 13.144 37.242 541 65.060 576 65.636 

      
  

 
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 37.362 (2.234) 61.307 (198) 61.109 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/6/2011         (1.425) (1.425) (403) (1.828) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1 - 30/6/2011       314   314 80 393 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ       146 (146) -   - 

Τπόινηπα ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 37.822 (3.805) 60.195 (521) 59.674 

 

Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Γηαθνξά Τπέξ 
Σν Άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Νένλ 
ύλνιν Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

      
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 12.382 1.753 5.311 34.144 7.072 60.661 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/6/2010         2.421 2.421 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2009         (649) (649) 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ       102 (102) - 

Τπόινηπα ηελ 30ε Ινπλίνπ 2010 12.382 1.753 5.311 34.246 8.742 62.433 

      
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 12.382 1.753 5.945 34.246 9.245 63.570 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/6/2011         1.850 1.850 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ       146 (146) - 

Τπόινηπα ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 12.382 1.753 5.945 34.392 10.949 65.420 
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2.5. πλνπηηθή Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ - Έκκεζε κέζνδνο 

  Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

  30.6.2011   30.6.2010   30.6.2011   30.6.2010 

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Θέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (391) 
 

622 
 

3.103 
 

2.957 

Θέξδε πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) - 
     

- 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
       

Απνζβέζεηο 1.709 
 

3.601 
 

1.254 
 

3.057 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 
 

(43) 
 

- 
 

(43) 

Πξνβιέςεηο 1 
 

(95) 
 

- 
 

(121) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 
 

(25) 
 

0 
 

16 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο (15) 
 

(52) 
 

(227) 
 

(92) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.720 
 

2.125 
 

2.551 
 

2.018 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
       

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
       

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (66) 
 

(1.058) 
 

108 
 

(928) 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (13.419) 
 

(8.637) 
 

(13.557) 
 

(7.897) 

(Κείσζε )/ αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 10.463 
 

10.294 
 

10.773 
 

10.052 

Μείνλ: 
       

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (2.549) 
 

(2.352) 
 

(2.380) 
 

(2.245) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη - 
 

(53) 
   

(53) 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
     

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (1.547)   4.327   1.624   6.721 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (510) 
 

- 
 

(510) 
 

(250) 

Σακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (1.242) 
 

(1.783) 
 

(4.713) 
 

(3.748) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλ/μηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - 
 

25 
   

25 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.953) 
 

(2.084) 
 

(1.800) 
 

(1.670) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 84 
 

343 
 

68 
 

25 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 2 
 

92 
 

0 
 

92 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 
 

- 
   

- 

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ - 
 

271 
   

271 

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
 

- 
   

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (3.618)   (3.136)   (6.954)   (5.254) 

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 2 
 

- 
   

- 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 
 

- 
   

- 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 28.217 
 

7.480 
 

28.217 
 

7.480 

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε - 
 

- 
   

- 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (23.791) 
 

(9.811) 
 

(23.116) 
 

(9.429) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ/ηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (286) 
 

(350) 
 

(286) 
 

(350) 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - 
 

- 
   

- 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
 

- 
   

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 4.142   (2.681)   4.815   (2.299) 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα  
(1.023)  (1.490)  (515)  (833) 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 
   

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.442   4.984   3.305   3.710 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (20)   6         

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 3.399   3.501   2.791   2.877 

 

 

  



 
Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2011 
 

 

17 

 

3. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

3.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ 

Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». Γελ πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

3.2. Λνγηζηηθέο αξρέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζηηο πξφζθαηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. :  

Νέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο   

α/α Θαλνληζκφο πηνζέηεζεο Σίηινο Γ.Π.Υ.Α. πνπ αθνξά 

1 Λν 149/2011 Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηάθνξα 

 2 Λν 662/2010 
Γηεξκελεία ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο - Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1. Πξψηε εθαξκνγή 
ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 
Γ.Π.Υ.Α. 1 

 3 Λν 633/2010 
Σξνπνπνηήζεηο ζηε Γηεξκελεία 14 ηεο ΔΓΓΠΥΑ. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο 
ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 

 4 Λν 632/2010 
ΓΙΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ - Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 
8. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Γ.Ι.Π. 24 

 5 Λν 574/2010 
Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 1 θαη ΓΠΥΑ 7. Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε απφ ηηο 
πγθξηηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα 
Πξψηε Φνξά - Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Γ.Π.Υ.Α. 1 
Γ.Π.Υ.Α. 7 

 6 Λν 1293/2009 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε Γ.Ι.Π. 32 

πλνπηηθά νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαη ε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο 

εμήο: 

Θαλνληζκφο ΔΔ 149/2011 «Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

Θαηά ην 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεσλ ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2010 – κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 7 

Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ 

βειηηψζεσλ ηνπ IASB ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα 

νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011 

Θαλνληζκφο ΔΔ 662/2010 «ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ΓΠΥΑ 1. 

Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ (ηξνπνπνίεζε)» 

Ζ ΔΓΓΠΥΑ 19 έρεη σο ζηφρν λα ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηνπ ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αθνχ ν Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. 

Θαλνληζκφο ΔΔ 633/2010 «Σξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΠΥΑ 14. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 13 έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξφσξε πιεξσκή εηζθνξψλ, φηαλ θάησ 

απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνπιεξσκή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

Θαλνληζκφο ΔΔ 632/2010 «Αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (αληηθαηάζηαζε) θαη ηξνπνπνίεζε 

ζην ΓΠΥΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο (ηξνπνπνίεζε)» 

ηφρνο ησλ αιιαγψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 είλαη ε απινπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο (αίξνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο) θαη ε ρνξήγεζε θάπνησλ απαιιαγψλ ζε νληφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην Γεκφζην φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη νληφηεηεο απηέο ζε ζρέζε κε 

ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8 δελ είραλ επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.  
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Θαλνληζκφο ΔΔ 574/2010 «Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1. Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ θαη ζην ΓΠΥΑ 7. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο 

απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 φζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο 

εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

Θαλνληζκφο 1293/2009 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε - Σαμηλφκεζε Δθδφζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο» 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Ι.Π. 32 κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε 

θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. 

3.3. Δθηηκήζεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο 

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Οη θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010. 

3.4. εκαληηθά γεγνλόηα  

3.4.1. Οηθνλνκηθή ζέζε εηαηξείαο 

Παξά ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απνδεηθλχνληαο ηελ εδξαίσζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. Πεξαηηέξσ: 

 Γελ έρεη παξαηεξεζεί θακία θαζπζηέξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηε 

δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ. 

 Οη ζεκαληηθνί πειάηεο ηεο εηαηξείαο δελ αληηκεησπίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ 

εηαηξεία. 

 Οη ππνρξεψζεηο ηηο εηαηξείαο δηαθαλνλίδνληαη ρσξίο δπζθνιίεο ηφζν κε εκπνξηθνχο φζν κε ινηπνχο πηζησηέο. 

3.4.2. πλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία “Grandi Salumifici Italiani S.p.A.” 

Κέζα απφ απηή ηε ζπλεξγαζία, ε Creta Farms απνθηά πξφζβαζε ζε πέληε (5) λέεο αγνξέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηηαιίαο, 

Διβεηίαο, Απζηξίαο, ινβελίαο θαη Θξναηίαο. Ζ ζπκκαρία απηή γεχζεο θαη πνηφηεηαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ Creta Farms, 

θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο αγνξέο, φπσο απηή ηεο Ηηαιίαο κέζα ζην 2011, 

θαζψο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο ινβελίαο θαη ηεο Θξναηίαο κέζα ζην 2012.  

Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε απφ 24/6/2011 θαηαρψξηζε ζην κεηξψν εηαηξεηψλ Ηηαιίαο ηεο λέαο θνηλνπξαμίαο ηεο 

ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. (50%) κε ηελ Grandi Salumifici Italiani (50%), κε ηελ επσλπκία “FRANTOIO GENTILESCHI S.P.A.”. 

Ζ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ ππνινίπσλ 4 ρσξψλ ζα πξνζθέξεη πεξαηηέξσ δπλακηθή ζηελ θαζηέξσζε ηεο 

Creta Farms ζηνλ επξσπατθφ ράξηε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη φηη, ε ηηαιηθή αγνξά απεπζχλεηαη ζε έλα αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ ηεο ηάμεσο ησλ 60 εθαη. θαη κεγέζνπο € 9 δηζ., ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηηο εθιεπηπζκέλεο γεπζηηθέο επηινγέο 

ηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Οκνίσο, νη αγνξέο ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο ινβελίαο θαη ηεο 

Θξναηίαο απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ πεδίν δξάζεο, θαζψο απνηεινχλ κία αγνξά ζπλνιηθνχ κεγέζνπο €3 δηζ. θαη 23 εθαη. 

θαηαλαισηψλ.  

3.4.3. Πξόζιεςε λένπ C.E.O. ζηελ “Creta Farms U.S.A., LLC” 

Πξνρσξψληαο κε ηαρχ ξπζκφ ζηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ business plan πνπ θαηήξηηζε ν Όκηινο έρνληαο εμαγνξάζεη ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Creta Farms USA LLC ηνλ Οθηψβξην 2010, ν Όκηινο Δηαηξεηψλ Creta Farms 

αλαθνηλψζε ηελ πξφζιεςε ηνπ θ. Tim Roush ζηελ ζέζε ηνπ Chief Executive Officer (CEO) ηεο Ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο ηνπ. 

Ο θ. Tim Roush, ήξζε ζηελ εηαηξεία έρνληαο κία επξεία θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ management θαη ηνπ 

marketing. Ο θ. Tim Roush ήηαλ, επί πέληε έηε, ν CEO ηνπ lunch & dinner business unit ηεο Sara Lee, leader ζηελ αγνξά 

ησλ hot dogs θαη ινπθάληθσλ ηεο Ακεξηθήο κε εηήζηεο πσιήζεηο 2 δηο. δνιαξίσλ πεξίπνπ. Ο θ. Roush πξσηαγσλίζηεζε ζηελ 
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αγνξά απηή αλαδεηθλχνληαο ηα πξντφληα ηεο Sara Lee Hillshire Farm & Ball Park ζηα πξψηα ζε πξνηίκεζε πξντφληα ζηελ 

ζπλείδεζε ηνπ Ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή. 

3.4.4. Δίζνδνο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο 

Κε κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία κε ηνλ Όκηιν Agora Merchandising, ηζρπξφ παίθηε ζηελ ήπεηξν ηεο Ωθεαλίαο, ε Creta Farms 

μεθηλά ηελ εμαγσγή ηνπ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ Creta Farms.  

ηελ αγνξά ειαηνιάδνπ κπαίλεη ε Creta Farms κέζσ ηεο αγνξάο ηεο Απζηξαιίαο, ε νπνία απνηειεί ηελ 15ε αγνξά πνπ 

πξνζζέηεη ζην δίθηπφ ηεο, ιαλζάξνληαο ην εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειαηφιαδν Creta Farms. Ζ λέα ζπλεξγαζία ηεο Creta 

Farms, μεθηλά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 θαη αξρηθά αθνξά ζηελ εμαγσγή 7 θσδηθψλ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ κε ηελ νλνκαζία 

Creta Farms θαη ηε δηαλνκή ηνπο απφ ηνλ φκηιν Agora Merchandising ζε Super-Markets, delicatessen θαη ζην θαλάιη 

HORECA. ε δεχηεξε θάζε, ην πιάλν γηα ηελ Απζηξαιία πεξηιακβάλεη επέθηαζε θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αιιαληηθψλ, 

αθνινπζψληαο ηελ επηηπρεκέλε ζπληαγή πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζηηο ππφινηπεο δηεζλείο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

εηαηξεία. 

Τινπνηψληαο ην φξακά ηεο γηα δηάδνζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ θξεηηθνχ ειαηνιάδνπ εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ, κε έλα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο πξντφλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο λέαο απηήο γθάκαο 

αξίζηεο πνηφηεηαο θξεηηθνχ ειαηνιάδνπ απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πνιχρξνλεο, βαζηάο γλψζεο πνπ έρεη απνθηήζεη ε 

Creta Farms γηα ην θξεηηθφ αγλφ παξζέλν ειαηφιαδν, σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θαηλνηνκίαο ηεο ζηα πξντφληα Δλ Διιάδη.  

Ζ εηαηξεία Agora Merchandising Group θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηεο Ωθεαλίαο, θαζψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο θαη δηαλνκείο ζηνπο ηνκείο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην θαλάιη ιηαληθήο, Super Markets θαη 

delicatessen, θαζψο θαη ζην θαλάιη καδηθήο εζηίαζεο.  

3.4.5. Απνθάζεηο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηόρσλ 

Σελ 30ε Ηνπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζην Ρέζπκλν. 

πλνπηηθά νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 Δγθξίζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 

 Δγθξίζεθε ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 

 Δθιέρζεθε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

 Οξίζηεθαλ λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (αιιαγή νλνκαζίαο δήκνπ) 

 Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο 

3.4.6. Οξηζκόο εζσηεξηθνύ ειεγθηή 

Γπλάκεη ηεο απφ 1/7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ν θνο Γηακαληφπνπινο Αιέμαλδξνο σο 

Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ηνπ Οκίινπ. 

3.4.7. πγθξόηεζε λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κε ηελ απφ 30/6/2011 ζπλεδξίαζή ηνπ, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο εμήο: 

 Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Διέλε Γνκαδάθε, κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Βαζίιεηνο Θνπθνγηάλλεο, εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Δκκαλνπήι Θνηδακπαζάθεο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Γεψξγηνο ηεθαλφπνπινο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο,  

 Δκκαλνπήι Θνδσλάθεο, αλεμάξηεην - κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

Δθ ησλ αλσηέξσ, νη Δκκαλνπήι Θνηδακπαζάθεο, Δκκαλνπήι Θνδσλάθεο θαη Διέλε Γνκαδάθε απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Λ. 3693/2008. 

3.4.8. Δίζνδνο ζηελ θαηεγνξία ηπξηνύ 

Ζ εηαηξεία εηζήγαγε  ην λέν πξντφλ «Δλ Διιάδη Κεζνγεηαθή», φπνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ην γάια θαη ην ειαηφιαδν. Κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα κνλαδηθφ πξντφλ ζε γεχζε θαη δηαηξνθηθή αμία, αλαηξέπνληαο ηα, κέρξη ζήκεξα, δεδνκέλα 

ζηα αληίζηνηρα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ.  

Ζ λέα θαηεγνξία ηξνθίκσλ, ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε εηαηξεία επηιέρζεθε γηαηί πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο:  

έρεη κέγεζνο ηζνδχλακν κε απηφ ηεο αγνξάο ησλ αιιαληηθψλ θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο. Κε ηελ Δλ 

Διιάδη Κεζνγεηαθή,  ε ζπλνιηθή αγνξά ζηελ νπνία κέρξη ζήκεξα απεπζχλεηαη ε εηαηξία,  δηπιαζηάδεηαη. 



 
Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2011 
 

 

20 

 

Ζ «Δλ Διιάδη Κεζνγεηαθή» είλαη απνηέιεζκα ηνπ θνηλνχ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο πνπ μεθίλεζε ε Creta Farms κε ηε 

ΚΔΒΓΑΙ. 

3.5. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

3.5.1. Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη πεγέο εζόδσλ 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ηα θξηηήξηα δηακφξθσζήο ηνπο  θαη ηα βαζηθά πξντφληα ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο 

Σίηινο ηνκέα Υνηξνηξνθηθή Σίηινο ηνκέα Αιιαληνβηνκεραλία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο 
Παξαγσγή δψλησλ δψσλ πξνο 
πψιεζε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο Παξαγσγή πξντφλησλ 

Βαζηθά πξντφληα Θξέαο Βαζηθά πξντφληα Αιιαληηθά 

3.5.2. Έζνδα θαηά ηνκέα 

Σα έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο ζηελ πεξίνδν, θαηά ζεκαληηθφ πξντφλ ή ππεξεζία, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά απνηηκνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ν ίδηνο πνπ 

απηά απνηηκνχληαη θαη γηα ηνπο ηνκείο.  

Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο θαηά πξντόλ 

Αξ. Πξντφλ Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αιιαληηθά 44.169 44.550 

2 Θξέαο 4.165 2.403 

  ύλνια 48.335 46.952 

3.5.3.  Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζεκαληηθή ρώξα 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Κύθινο εξγαζηώλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα 

Αξ. Γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρψξα 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 

1 Διιάδα 46.982 49.944 

2 Θχπξνο 690 730 

3 Ηζπαλία 259 55 

4 Ακεξηθή 316 332 

5 νπεδία 88 - 

  ύλνια 48.335 51.061 

3.5.4. Δλεξγεηηθά ζηνηρεία θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά βαζηθή θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

    

    Διιάδα Θχπξνο Ηζπαλία Ακεξηθή νπεδία ύλνιν 

1 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 107.618 0 32 134 - 107.784 

2 Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  5.247 - - - - 5.247 

3 Απνζέκαηα 11.150 105 52 210 0 11.517 

4 Πειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 37.710 329 135 93 100 38.368 

5 Ινηπέο Απαηηήζεηο 14.765 147 84 274 15 15.284 

3.5.5. Με ύπαξμε πειάηε κε ζπκκεηνρή  >10% ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

Θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ νκίινπ, κε ηελ έλλνηα πνπ νξίδνληαη ζην Γ.Π.Υ.Α. 8, δελ ζπκκεηέρεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα κε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 

3.5.6. πκθσλίεο κεγεζώλ θαηά ηνκέα θαη αλαιύζεηο 

ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε ηεο εθδφηξηαο ζε πεξηνδηθή βάζε.  

πκθσλίεο κεγεζώλ   

    Αιιαληνβηνκεραλία Υνηξνηξνθηθή ύλνιν 

1 Πσιήζεηο 44.169 4.165 48.335 

2 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 941 (1.333) (391) 

3 Ebit 3.455 (1.140) 2.314 
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3.6. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ζ κεηαβνιή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Οηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε 

ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 24.008 67.927 50.143 3.400 7.396 4.859 157.733 

Πξνζζήθεο 606 428 395 119 202 2.453 4.203 

Αλαπξνζαξκνγή (1.904) (938) - - - - (2.842) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 1 - 1 1 2 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - 35 - 10 - 45 

Κεηψζεηο - (230) (459) (206) (9) (718) (1.623) 

Κεηαθνξέο - 341 57 11 6 (462) (48) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 22.710 67.528 50.171 3.324 7.606 6.132 157.470 

Πξνζζήθεο - 0 51 13 165 726 955 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (5) - (2) - (7) 

Κεηψζεηο - - - (88) - (43) (131) 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 22.710 67.528 50.216 3.249 7.769 6.816 158.288 

Απνζβέζεηο Οηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 - 9.106 23.957 2.505 5.916 - 41.483 

Πξνζζήθεο - 1.805 4.221 379 567 - 6.972 

Αλαπξνζαξκνγή - 990 - - - - 990 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 0 - 0 - 0 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - 2 - 1 - 3 

Κεηψζεηο - (36) (247) (138) - - (421) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 - 11.865 27.933 2.746 6.484 - 49.027 

Πξνζζήθεο - 523 923 35 72 - 1.553 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (0) - (0) - (1) 

Κεηψζεηο - - (1) (74) - - (75) 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 - 12.388 28.854 2.707 6.556 - 50.504 

        

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 24.008 58.822 26.187 895 1.480 4.859 116.250 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 22.710 55.663 22.238 578 1.122 6.132 108.443 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 22.710 55.141 21.362 542 1.213 6.816 107.784 

 

Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Οηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 17.305 47.737 45.361 2.896 7.059 4.577 124.936 

Πξνζζήθεο 606 213 244 107 186 2.319 3.676 

Αλαπξνζαξκνγή 1.837 (4.115) 
    

(2.278) 

Κεηψζεηο 
  

(74) (206) (9) (701) (990) 

Κεηαθνξέο 
 

341 57 11 6 (462) (48) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 19.748 44.176 45.588 2.808 7.243 5.733 125.296 

Πξνζζήθεο 
  

45 13 99 641 798 

Κεηψζεηο 
     

(40) (40) 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 19.748 44.176 45.633 2.821 7.342 6.334 126.054 

Απνζβέζεηο Οηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε 

ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 - 5.552 21.574 2.156 5.661 - 34.942 

Πξνζζήθεο 
 

1.049 3.874 335 530 
 

5.787 

Αλαπξνζαξκνγή 
 

(622) 
    

(622) 

Κεηψζεηο 
  

(14) (138) 
  

(152) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 - 5.978 25.435 2.352 6.190 - 39.956 

Πξνζζήθεο 
 

193 817 27 59 
 

1.096 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 - 6.171 26.252 2.380 6.249 - 41.052 

       
  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 17.305 42.186 23.787 741 1.399 4.577 89.994 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 19.748 38.198 20.153 455 1.053 5.733 85.340 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 19.748 38.005 19.381 441 1.093 6.334 85.002 
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Ο Όκηινο απφ 1/1/2011, ελφςεη θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2010, αλαζεψξεζε ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ βαζηδφκελε ζηε παξαγσγηθή ρξήζε 

έθαζηνπ παγίνπ θαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ απηά. Ζ επίδξαζε παξνπζηάδεηαη σο αιιαγή ζε 

ινγηζηηθή εθηίκεζε βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Ινγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 8 θαη ζα επηδξάζεη ζηα απνηειέζκαηα απφ 1/1 θαη ζε 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

3.7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ κεηαβνιή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 657 - 4.891 5.547 

Πξνζζήθεο 3.742 325 137 4.204 

Κεηψζεηο (65) (1) 
 

(66) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 4.333 324 5.028 9.685 

Πξνζζήθεο 795 197 9 1.001 

Κεηψζεηο (0) (27) 
 

(27) 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 5.129 494 5.037 10.659 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 

Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 10 - 1.283 1.293 

Πξνζζήθεο 1.284 20 351 1.655 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Πξνζζήθεο 67 8 83 158 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 1.361 28 1.717 3.106 

     
Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 647 - 3.608 4.255 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.040 304 3.394 6.738 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 3.768 466 3.320 7.554 

 

Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 657   4.891 5.547 

Πξνζζήθεο 2.729 325 137 3.191 

Κεηψζεηο (65) (1) 
 

(66) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.321 324 5.028 8.673 

Πξνζζήθεο 795 197 9 1.001 

Κεηψζεηο (0) (27) 
 

(27) 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 4.116 494 5.037 9.647 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 

Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 10   1.283 1.293 

Πξνζζήθεο 1.284 20 351 1.655 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Πξνζζήθεο 67 8 83 158 

Τπόινηπν ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 1.361 28 1.717 3.106 

    
  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 647 - 3.608 4.255 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2.027 304 3.394 5.725 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011 2.755 466 3.320 6.541 
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3.8. Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επί 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία. 

Οη ππνινγηζκνί παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξηζκεηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή (ζε €) 

Αξ. Πεξηγξαθή 
1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 

Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή         

  Θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

Κείνλ: Κεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο απφ εμαγνξέο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο απφ πξφσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζε θνηλέο - - - - 

  Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

Β. Αξηζκεηέο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
    

  Βαζηθά θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

Πιένλ: Πξνζαξκνγή ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - 

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή         

  1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 ηαζκηζκέλε ηηκή 

Πεξηγξαθή Αξηζκφο κεηνρψλ Ζκέξεο 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ζκέξεο 
Παξνχζα 
πεξίνδνο 

Πξνεγνχκελε 
πεξηφδνο 

Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή             

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ Έλαξμεο 29.480.000 180 29.480.000 180 29.480.000 29.480.000 

Απμήζεηο             

Αχμεζε κε κεηξεηά - - - - - - 

Κεηαηξνπή νκνινγηψλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

Θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ - - - - - - 

πλελψζεηο  - - - - - - 

Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο             

Κεηψζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο - - - - - - 

Μεηαβνιή κεηνρώλ ρσξίο κεηαβνιή ησλ πόξσλ             

Αχμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ - - - - - - 

Κείσζε θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ - - - - - - 

Κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (Split) - - - - - - 

Αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (Reverse Split) - - - - - - 

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Παξνλνκαζηήο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
      

Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Οκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

Ινηπνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ κε 
ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ 

29.480.000 - 29.480.000 - 29.480.000 29.480.000 

 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε €) 

    1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 

Αξ. Πεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή         

  Βαζηθά Θέξδε Θνηλψλ Κεηνρψλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

  Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,0483) 0,0628 0,0048 0,0821 

Β. Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 
  

    

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (1.425.224) 1.850.414 141.006 2.420.515 

  
χλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλψλ Κεηνρψλ  
κε ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (0,0483) 0,0628 0,0048 0,0821 
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3.9. Δπνρηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαβνιέο  

3.9.1. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε επίπεδν Οκίινπ θαη κεηξηθήο εηαηξείαο, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ σο 

εμήο: 

  Όκηινο 

  
01.01-

30.06.2011 
01.01-

31.12.2010 
01.01-

30.06.2010 

Δύινγε αμία έλαξμεο πεξηόδνπ 5.100 5.738 5.738 

Αγνξέο πεξηφδνπ 47 - - 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ (29) - (0) 

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (4.106) (11.948) (4.728) 

Δύινγε αμία ιήμεο πεξηόδνπ  5.247 5.100 6.069 

Θέξδε (δεκίεο) απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην εθηηκψκελν ζην 
ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

4.235 11.311 5.058 

        

Δλζσκαησκέλα ζε:       

Θχθιν εξγαζηψλ 3.831 11.948 4.728 

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

146 (637) 331 

        

Δλζσκαησκέλα ζε:       

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

146 (637) 331 

Θφζηνο εθηξνθήο κελφλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

2.027 4.795 1.354 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (1.880) (5.432) (1.023) 

            

Εψληα Εψα Αλψξηκα πξνο ζθαγή 16.593 16.489 17.464 

Εψληα Εψα Ώξηκα πξνο ζθαγή 21.038 14.600 27.483 

ύλνιν Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 37.631 31.089 44.947 

 

  Δηαηξεία 

  
01.01-

30.06.2011 
01.01-

31.12.2010 
01.01-

30.06.2010 

Δύινγε αμία έλαξμεο πεξηόδνπ 2.671 3.090 3.090 

Αγνξέο πεξηφδνπ 147 - - 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ   - - 

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (2.340) (6.677) (2.611) 

Δύινγε αμία ιήμεο πεξηόδνπ  2.514 2.671 3.293 

Θέξδε (δεκίεο) απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην εθηηκψκελν ζην 
ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

2.037 6.257 2.813 

        

Δλζσκαησκέλα ζε:       

Θχθιν εξγαζηψλ 2.193 6.677 2.611 

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

(156) (420) 203 

        

Δλζσκαησκέλα ζε:       

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

(156) (420) 203 

Θφζηνο εθηξνθήο κελφλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

1.128 2.934 783 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (1.284) (3.353) (580) 

            

Εψληα Εψα Αλψξηκα πξνο ζθαγή 9.709 9.693 9.657 

Εψληα Εψα Ώξηκα πξνο ζθαγή 11.481 6.889 15.530 

ύλνιν Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 21.190 16.582 25.187 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη αθνξνχλ ζηηο 

αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ πηζαλή απψιεηα κεγάινπ φγθνπ απηψλ. Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ 

λα ππάξμνπλ. 

3.9.2. Απνζέκαηα 

Σα ππφινηπα ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ 30/6/2011 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Απνζέκαηα   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Δκπνξεχκαηα   425   584   268   266 

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή   6.102   5.508   5.869   5.250 

Τπνπξντφληα θαη Τπνιείκκαηα   266   189   126   147 

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο   3.119   3.738   3.022   3.573 

Αλαιψζηκα πιηθά   89   91   60   76 

Αληαιιαθηηθά   770   723   770   723 

Δίδε ζπζθεπαζίαο   747   772   738   768 

    11.517   11.606   10.852   10.803 

Σν έμνδν ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζε 20.253 ρηι. € γηα ηελ εηαηξεία 

θαη 20.938 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν. 

3.9.3. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο   17.999   15.470   22.324   19.923 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   14.921   8.592   14.607   8.208 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   5.341   4.554   15.771   11.058 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα   107   115   94   102 

    38.368   28.731   52.797   39.292 
 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Λνηπέο απαηηήζεηο   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Πξνθαηαβνιέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   12.309   7.508   12.232   7.397 

Ινηπνί ρξεψζηεο   1.925   1.610   1.295   1.207 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε   599   302   199   197 

Ινγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ   288   291   144   144 

Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ   163   97   161   94 

    15.284   9.808   14.031   9.038 

Ζ κεηαβνιή ζηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ νθείιεηαη ζε: 

 Αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κέζσ λέσλ ζπκθσληψλ θαζψο θαη αχμεζε δνζέληνο ρξφλνπ πίζησζεο. 

 Αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ ησλ ιεθζέλησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ ιφγσ επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο. 

 Οη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

αιινδαπέο θαη εκεδαπέο εηαηξείεο θαζψο θαη ζπκβαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 Οη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ νξηνζέηεζε εμφδσλ (δηαθεκηζηηθέο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο) πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε αληίζηνηρα έζνδα ζε επφκελε πεξίνδν. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη πξνθαηαβνιέο ζε πηζησηέο ή 

πξνκεζεπηέο έλαληη ζπκθσληψλ αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ. 

3.9.4. Γαλεηζκόο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Οκνινγηαθά δάλεηα   38.266   21.803   38.266   21.801 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα   3.038   4.168   2.610   3.642 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   4.543   4.838   4.543   4.838 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο   29.462   40.362   24.950   35.273 

    75.309   71.171   70.369   65.553 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νινθιεξψζεθε ε πξνγξακκαηηζκέλε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ κε ηελ έθδνζε κε 

κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο 20 εθ. € θαη ηελ εμφθιεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. 

Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθηέιεζε ησλ απφ  7/9/2010 θαη 30/6/2010 απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  
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Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ επηηνθίνπ. Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο επηηνθίσλ. 

3.9.5. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο, 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απνηειείηαη ζπλνπηηθά απφ: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο   27.087   22.196   25.953   21.267 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο   11.654   9.429   11.129   8.447 

Ινηπνί πηζησηέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   13.126   8.360   12.928   8.406 

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο θαη εηζθνξέο   1.020   1.495   897   1.328 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ θαη ρξεσζηψλ   320   642   316   639 

Παξάγσγεο ρξεκ/θέο ππνρξεψζεηο   2   -   2   - 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε   189   718   592   869 

    53.397   42.840   51.818   40.955 

πλνπηηθά νη κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο έμεο: 

 Αχμεζε εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ζπκθσληψλ γηα επηκήθπλζε ρξφλνπ εμφθιεζεο αλνηθηψλ ππνινίπσλ 

 Αχμεζε επηηαγψλ πιεξσηέσλ ιφγσ κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ εμφθιεζεο ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν 

 Αχμεζε πηζησηψλ θαη κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη αλαινγία πξνβιέςεσλ εμφδσλ ρξήζεο (επηδφκαηα 

πξνζσπηθνχ, ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ) θαζψο θαη ππνρξεψζεηο πξνο δηάθνξνπο πηζησηέο. 

3.9.6. Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

ύλνιν Πσιήζεσλ   
1/1 - 

30/6/2011 
  

1/1 - 
30/6/2010 

  
1/1 - 

30/6/2011 
  

1/1 - 
30/6/2010 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ   1.924   2.606   887   1.544 

Πσιήζεηο πξντφλησλ   45.131   48.259   44.828   47.037 

Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ   1.264   162   1.222   131 

Παξνρή ππεξεζηψλ   15   35   15   35 

    48.335   51.061   46.952   48.747 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ εκθαλίδεη κείσζε θαηά 5% ζε επίπεδν Οκίινπ θαη θαηά 3,7% ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο. Ζ πηψζε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αληηθαηνπηξίδεη κελ ηελ επίδξαζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, αιιά θαη ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ην β’ ηξίκελν εκθαλίδνληαη ζηαζεξέο ζε ζρέζε 

κε ηε αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ επνρηθφηεηα, θαζψο ε δήηεζε δελ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθχκαλζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ο Όκηινο, κε ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ζηελ αγνξά, 

πξνγξακκάηηζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθή πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ κείσζε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ δηαηεξψληαο έλα ζηαζεξφ κηθηφ 

πεξηζψξην, απφξξνηα θαη ησλ κεησκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

Σα δηνηθεηηθά έμνδα εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά 7% σο απνηέιεζκα ηεο απζηεξφηεξεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εμφδσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηνπ Οκίινπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 8%. 

Σέινο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα έρνπλ απμεζεί ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε ην ζπγθξίζηκν εμάκελν 

ηεο ρξήζεο 2010. Παξάιιεια έρνπλ επηβαξπλζεί κε έμνδα ηξαπεδψλ θαη ηφθνπο πνπ αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ.   

3.9.7. Σακεηαθέο ξνέο 

Οη ζπλνιηθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, έρνπλ σο εμήο: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Σακεηαθέο ξνέο   30/6/2011   31/12/2010   30/6/2011   31/12/2010 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο   (1.547)   4.327   1.624   6.721 

Δπελδπηηθέο ξνέο   (3.618)   (3.136)   (6.954)   (5.254) 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο   4.142   (2.681)   4.815   (2.299) 

    (1.023)   (1.490)   (515)   (833) 
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Ζ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ εγρψξηα αγνξά θαη εηδηθφηεξα ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζπλερίδεη ζηαζεξά ηελ πνιηηηθή εμσζηξέθεηαο θαη επελδχζεσλ βάζεη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο 

ζρεδηαζκνχ. Ζ ζηήξημε ησλ αιινδαπψλ επελδχζεσλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν, ν νπνίνο φκσο πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο 

εθξνέο θαηά ην αξρηθφ ηνπο ζηάδην. Σα πνζά πνπ δαπαλψληαη, αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ ζε κέζν-καθξνπξφζεζκν ζηάδην 

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ. 

3.10. Μεξίζκαηα 

Απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2010 απνθαζίζηεθε ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

3.11. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα   

α/α Δπσλπκία 
Ζκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία  

έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ 31/12/2008 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ 31/12/2009 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ 31/12/2009 

4 Creta Farm Cyprus LTD - 

5 Creta Farm Espana SL - 

6 Creta Foods SA - 

7 Creta Farms LTD - 

8 Creta Farms Nordic AB - 

9 Creta Farms USA, LLC - 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. - 

 

Γηα ηηο λεντδξπζείζεο εηαηξείεο/θνηλνπξαμίεο δελ πξνθχπηεη ζέκα αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. Παξάιιεια, νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ «ΣΔΣΟ - ΦΑΡΚΑ Α.Δ.» θαη «ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ Α.Δ.», γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο ππάρζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3888/2010 πεξί επίιπζεο ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ. 

Ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πνζνχ 103 ρηι. € γηα ηελ 

εηαηξεία θαη 248 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν. 

3.12. Γνκή Οκίινπ 

Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ φπσο απηή έρεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011, έρεη σο εμήο: 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή ρέζε κε κεηξηθή Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θχπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

5 Creta Farm Espana SL Ηζπαλία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνχξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θχπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

8 Creta Farms Nordic AB νπεδία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Π.Α. 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ηηαιία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππήξμαλ κεηαβνιέο ζε επίπεδν δηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ πνπ αθνξνχλ ζε: 

 Θαηαρψξηζε ζην κεηξψν εηαηξεηψλ ηεο Ηηαιίαο ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία “Frantoio Gentileschi S.P.A.” 

 Αχμεζε θεθαιαίνπ ζηελ θνηλνπξαμία “Creta Farm Espana SL” θαηά πνζφ 250 ρηι. €. 
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Δπηπξφζζεηα, βξίζθνληαη ππφ ζχζηαζε νη εηαηξείεο «Δλεξγεηαθή Θεζζαιίαο Α.Δ.» θαη «Φάξκα Δλεξγεηαθή Α.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο. Οη εηαηξείεο απηέο 

ζα απνηειέζνπλ ζπγγελείο εηαηξείεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 30% ζε θάζε κία απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο.    

3.13. Πξνβιέςεηο 

Οη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

σξεπηηθέο πξνβιέςεηο (ζε ρηι. €)     

Αξ. Πεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 200 199 

2 Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 607 507 

3 Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 736 556 

4 Ινηπέο πξνβιέςεηο 67 67 

    1.610 1.329 

3.14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

3.14.1. Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Οη παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην Γ.Ι.Π 24, ήηαλ νη εμήο: 

Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε         

    Όκηινο Δηαηξία 

Αξ. Δίδνο παξνρψλ 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2010 

1 Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 775 841 775 841 

2 Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία         

3 Ινηπέο καθξφρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο         

    775 841 775 841 

3.14.2.  πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ πνπ επηδξνύλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

ηελ πεξίνδν ππήξμαλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε, νη νπνίεο επέδξαζαλ ζηα απνηειέζκαηα. Πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο θαηά θαηεγνξία ζπλαιιαγήο θαη θαηεγνξία ζπλδεκέλσλ κεξψλ, παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) ηα απνηειέζκαηα ηεο εθδφηξηαο Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο 
Έμνδν, Θφζηνο ή 

Εεκία 
Έζνδν ή 
Θέξδνο 

Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Βαζηθά 

Γηνηθεηηθά 
ηειέρε 

Άιια πλδεκέλα 
Κέξε 

Αγνξέο Αγαζψλ 655   655       

Πσιήζεηο Αγαζψλ   1.081 1.081       

Παξνρή Τπεξεζηψλ   75 75       

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη 
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  232 232       

Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 
775       775   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 

επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 
1.430 1.388 2.043 - 775 - 

       
πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           

Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) ηα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο 
Έμνδν, Θφζηνο ή 

Εεκία 
Έζνδν ή 
Θέξδνο 

Θπγαηξηθέο 
πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 

Θνηλνπξαμίεο 
πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 

Βαζηθά 
Γηνηθεηηθά 
ηειέρε  

Άιια πλδεκέλα 
Κέξε 

Αγνξέο Αγαζψλ             

Πσιήζεηο Αγαζψλ   -       - 

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη 
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  -       - 

Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ 
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

775       775   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 

επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 
775 - - - 775 - 

  

  



 
Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ 1/1 – 30/6/2011 
 

 

29 

 

3.14.3. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, ππνρξεώζεσλ ή ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

Σα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απφ ζπλδεκέλα κέξε, θαηά θαηεγνξία 

ζπλδεκέλσλ κεξψλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηηο απαηηήζεηο, ηηο ππνρξεώζεηο ή ηα ίδηα θεθάιαηα       

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) ηα βηβιία ηεο εθδφηξηαο Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο Απαίηεζε Τπνρξέσζε Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 
Άιια 

πλδεδεκέλα 

Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ           

Γάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ρνξεγεκέλα απφ ηελ εθδφηξηα 7.172   7.172     

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ απαίηεζε γηα ηελ 

εθδφηξηα 
13.206   7.592   5.614 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ 

εθδφηξηα 
  1.015 1.010 4 1 

ύλνια 20.378 1.015 15.774 4 5.614 

      

      πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηηο απαηηήζεηο, ηηο ππνρξεώζεηο ή ηα ίδηα θεθάιαηα       

Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) 
ηνλ Δλνπνηεκέλν 

Ηζνινγηζκφ 
Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο Απαίηεζε Τπνρξέσζε 
Θπγαηξηθέο 

πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 

Θνηλνπξαμίεο 
πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 

Άιια 
πλδεδεκέλα 

Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ           

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ απαίηεζε γηα ηελ 

εθδφηξηα 
5.614       5.614 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

  1     1 

ύλνια 5.614 1 - - 5.614 

 

3.15. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Ωο ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θξίλνληαη ε είζνδνο ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία ηπξηνχ θαζψο θαη 

ε ζπκκεηνρή ζε ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελεξγείαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 3.4.8 θαη 3.12 αληίζηνηρα.  
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4. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Mε βάζε ηελ Απφθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, νξίζηεθε έλα ειάρηζην 

πεξηερφκελν ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ Σχπν. 

Δπεηδή ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη απνζπαζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζε απηφ ην δήηεκα θαη ν αλαγλψζηεο παξνηξχλεηαη λα κειεηήζεη ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηελ έθζεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.  

ηελ απφθαζε επηβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο θαλνληθά 

εκθαλίδνληαη ζηηο εκεηψζεηο, φηαλ απηέο έρνπλ ηελ πιεξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Ζ πιεξνθφξεζε φκσο γηα απηά ηα ζέκαηα, 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο παξαγξάθνπο κέζα ζην θείκελν ησλ ζεκεηψζεσλ ή λα κελ παξέρεηαη αθξηβψο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε θαη ζα δνζεί ε 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, κε ηξφπν πην πιήξε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζην θείκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4.1. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ήηαλ 730 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 687 

άηνκα γηα ηελ εηαηξία, ελψ ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (30/6/2010) ήηαλ 827 γηα ηνλ Όκηιν θαη 769 άηνκα γηα ηελ 

εηαηξία. 

4.2. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Τπήξμαλ ζπλαιιαγέο ζηελ πεξίνδν θαη εκθαλίδνληαη ππφινηπα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, πνπ αθνξνχλ ζπλδεκέλα 

κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Π. 24.  ηελ παξάγξαθν 3.14 πνπ αθνξά ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Π. 24, γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα, κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη νξηζκέλεο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην δήηεκα. εκεηψλεηαη φηη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε, εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ ηηο άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (ζε ρηι. €)     

  Όκηινο Δηαηξεία 

Δηζξνέο - 1.388 

Δθξνέο   655 

Απαηηήζεηο 5.614 20.378 

Τπνρξεψζεηο 1 1.015 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 775 775 

4.3. Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ, αθνξνχλ ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ 

Οκίινπ. 

4.4. Γνκή Οκίινπ 

Γηα ηε δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηε κέζνδν ελνπνίεζεο, νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή ρέζε κε κεηξηθή Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θχπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

5 Creta Farm Espana SL Ηζπαλία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνχξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θχπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

8 Creta Farms Nordic AB νπεδία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Π.Α. 80% Άκεζε  Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ηηαιία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 
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ηελ  ηξέρνπζα πεξίνδν (1/1 – 30/6/2011) νη εηαηξείεο: 

 Creta Foods S.A., 

 Creta Farms Nordic AB, 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα πξψηε θνξά ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί θαηά ηε ζπγθξίζηκε 

πεξίνδν 1/1 – 30/6/2010.  

Ζ ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ επέθεξε κεηαβνιή άλσ ηνπ 25% 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ή/θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, ή/θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 
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Δ. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 
 

 


