
 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 

 

15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου 

∆ήµος Ρεθύµνης  
 
 
 
 
 
 

  



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 30/9/2011 
 

 

1 

 

Περιεχόµενα 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ................................................................................................................................... 3 

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον Όµιλο ................................................................................................................... 3 

1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις ................................................................................................................ 4 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................................ 5 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ................................................................................................................................ 5 

2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/1 – 30/9/2011 .................................................................................. 6 

2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/7 – 30/9/2011 .................................................................................. 7 

2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων ........................................................................................................... 8 

2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταµειακών Ροών - Έµµεση µέθοδος ................................................................................................. 9 

3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................... 10 

3.1. Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων .................................................................................................... 10 

3.2. Λογιστικές αρχές ................................................................................................................................................................... 10 

3.3. Εκτιµήσεις ............................................................................................................................................................................ 11 

3.4. Σηµαντικά γεγονότα .............................................................................................................................................................. 11 

3.5. Λειτουργικοί τοµείς ............................................................................................................................................................... 13 

3.6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ................................................................................................................................................... 14 

3.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................................................................................... 15 

3.8. Κέρδη ανά µετοχή ................................................................................................................................................................ 16 

3.9. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και µεταβολές ................................................................................................. 17 

3.10. Μερίσµατα ........................................................................................................................................................................... 20 

3.11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ............................................................................................................................... 20 

3.12. ∆οµή Οµίλου ........................................................................................................................................................................ 20 

3.13. Προβλέψεις .......................................................................................................................................................................... 21 

3.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών ................................................................................................................................... 21 

3.15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς .............................................................................................................................. 22 

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ .......................................................................... 23 

4.1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ................................................................................................................................... 23 

4.2. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ......................................................................................................................................... 23 

4.3. Λοιπά συνολικά έσοδα ........................................................................................................................................................... 23 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ......................................................................................................... 24 

 

  



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 30/9/2011 
 

 

2 

 

 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

περιόδου 01/01 – 30/09/2011 

 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε» 

στις 29/11/2011 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 του ∆.Σ. &  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. &  
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∆οµαζάκης Εµµανουήλ  ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.∆.Τ Ι 975738 / 74  Α.∆.Τ. ΑΒ 187558 / 06 
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Μέλος του ∆.Σ. 
 Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου 

   

Κουφογιάννης Βασίλειος  Μικές Κυριάκος 

Α.∆.Τ. ΑΕ 501342 / 09  Α.∆.Τ. ΑΒ 656966 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον Όµιλο 

1.1.1. Επωνυµία 

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

1.1.2. Η Εταιρεία 

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυµνο) τον Οκτώβριο 

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

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

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

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

«Τρόφιµα και Ποτά - Τρόφιµα». 

1.1.3. Αντικείµενο και δραστηριότητα 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όµιλος είναι:  

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

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκµετάλλευση σφαγείου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

συναφών παραγωγής τρίτων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρήση ή και πώληση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1. Ποιόν αφορούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

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

1.2.2. Περίοδος και νόµισµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2011 µέχρι 30/09/2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

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

στρογγυλοποιηµένα σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την αντίστοιχη περίοδο (01/01 – 30/09/2010) όσον αφορά στα κονδύλια συνολικού 

εισοδήµατος, ταµειακών ροών και µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και τη χρήση 2010 (31/12/2010) για τα κονδύλια της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

1.2.3. 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.  

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

1.2.4. Συνέχιση της δραστηριότητας 

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

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

1.2.5. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

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

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

1.2.6. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 29 Νοεµβρίου 2011. 

1.2.7. Εταιρεία µε περιορισµένη χρονική διάρκεια 

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

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

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

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  Σηµειώσεις Όµιλος Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.6 107.152 108.443 84.460 85.340 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 3.7 8.108 6.738 7.096 5.725 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.9.1 4.982 5.100 2.494 2.671 

Υπεραξία 
 

10.429 10.429 - - 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 3.12 - - 23.694 22.349 

Λοιπές Επενδύσεις 57 57 57 57 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.557 815 128 137 

Αποθέµατα 3.9.2 12.852 11.606 11.515 10.803 

Πελάτες και Συναφείς Απαιτήσεις 3.9.3 42.768 28.731 59.506 39.292 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.9.3 11.127 9.767 9.603 8.997 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 

- 41 - 41 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
 

3.026 4.442 2.300 3.305 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   202.058 186.169 200.853 178.717 

      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μετοχικό  Κεφάλαιο 
 

12.382 12.382 12.382 12.382 

Υπέρ το Άρτιο 
 

1.753 1.753 1.753 1.753 

Αποθεµατικά 
 

49.476 49.406 40.337 40.191 

Κέρδη/(Ζηµίες) Εις Νέον 
 

(3.953) (2.234) 11.983 9.245 

      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
59.657 61.307 66.455 63.570 

      
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας 

 
59.657 61.307 66.455 63.570 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(839) (198) - - 

      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 

 
58.819 61.109 66.455 63.570 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 10.874 10.065 8.520 7.762 

Προβλέψεις 655 806 553 706 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 178 0 170 

Μακροπρόθεσµες Έντοκες Υποχρεώσεις 3.9.4 40.470 30.808 39.782 30.280 

   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 51.999 41.858 48.856 38.919 

   
Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 3.9.5 53.164 42.840 51.719 40.955 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 3.9.4 38.076 40.362 33.823 35.273 

   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 91.240 83.202 85.542 76.228 

   
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 143.239 125.060 134.398 115.147 

   
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 202.058 186.169 200.853 178.717 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/1 – 30/9/2011 

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όµιλος Εταιρεία 

  
Σηµειώσεις 

1.1.2011 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2010 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 

      
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία)  

70.072 70.781 70.116 70.413 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία) 

3.9.1 6.150 7.728 3.539 4.357 

Σύνολο Πωλήσεων 3.9.6 76.222 78.509 73.656 74.770 

Κόστος Πωλήσεων 
 

39.971 41.835 38.614 39.757 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων)  

30.101 28.946 31.503 30.656 

      
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 

3.9.1 410 427 (177) 124 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

3.9.1 (3.748) (3.269) (2.093) (1.911) 

      
Μικτό αποτέλεσµα από τις 
δραστηριότητες 

  32.914 33.832 32.772 33.226 

      
Έξοδα ∆ιοίκησης 3.9.6 (5.411) (5.940) (3.733) (4.378) 

Έξοδα ∆ιάθεσης 3.9.6 (23.876) (22.382) (21.348) (21.074) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
 

(475) (1.554) (190) (909) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 3.9.6 (4.355) (2.893) (3.760) (2.633) 

Κέρδη Προ Φόρων   (1.204) 1.063 3.742 4.233 

Φόροι 
 

(991) (548) (857) (592) 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων   (2.195) 515 2.885 3.641 

    
Κατανέµονται σε : 

     
Ιδιοκτήτες µητρικής 

 
(1.573) 554 2.885 3.641 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(622) (39) - 
 

Κέρδη Μετά Από Φόρους     
Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) 3.8 (0,0534) 0,0188 0,0979 0,1235 

Λοιπά συνολικά έσοδα   Όµιλος Εταιρεία 

    1.1.2011 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2010 

    30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων (2.195) 515 2.885 3.641 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 

- 
 

- 
 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 
εκµετάλλευσης στο εξωτερικό 

(95) 12 - 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (2.290) 527 2.885 3.641 

Κατανέµονται σε :     
Ιδιοκτήτες µητρικής (1.649) 566 2.885 3.641 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (641) (39) - - 
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2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/7 – 30/9/2011 

Κατάσταση συνολικών εσόδων Όµιλος Εταιρεία 

  1.7.2011 1.7.2010 1.7.2011 1.7.2010 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 

     
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 25.568 24.447 25.358 24.277 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.320 3.001 1.346 1.746 

Σύνολο Πωλήσεων 27.888 27.448 26.703 26.023 

Κόστος Πωλήσεων 13.177 13.202 12.764 12.695 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων) 

12.391 11.245 12.593 11.582 

     
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

264 96 (20) (79) 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.722) (1.915) (965) (1.128) 

     

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 13.253 12.426 12.954 12.121 

     
Έξοδα ∆ιοίκησης (1.915) (1.966) (1.424) (1.315) 

Έξοδα ∆ιάθεσης (10.320) (8.848) (9.392) (8.544) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (181) (352) (62) (280) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα (1.649) (819) (1.437) (706) 

Κέρδη Προ Φόρων (813) 440 640 1.276 

Φόροι 446 (29) 395 (55) 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων (367) 411 1.034 1.221 

    
Κατανέµονται σε : 

    
Ιδιοκτήτες µητρικής (148) 413 1.034 1.221 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (220) (2) - 
 

Κέρδη Μετά Από Φόρους     
Ανά Μετοχή - βασικά (σε €) (0,0050) 0,0140 0,0351 0,0414 

Λοιπά συνολικά έσοδα Όµιλος Εταιρεία 

  1.7.2011 1.7.2010 1.7.2011 1.7.2010 

  30.09.2011 30.06.2010 30.09.2011 30.06.2010 

Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων (367) 411 1.034 1.221 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων - 
 

- 
 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης στο 
εξωτερικό 

(488) 185 - 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (855) 596 1.034 1.221 

Κατανέµονται σε :     
Ιδιοκτήτες µητρικής (636) 598 1.034 1.221 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (220) (2) - 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όµιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

Εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 
µητρικής 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

    

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.313 1.150 65.740 613 66.353 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
1/1- 30/9/2010       12 554 566 (39) 527 

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       102 (102) -   - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεµβρίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.427 954 65.658 574 66.232 

    

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011 12.382 1.753 12.044 37.362 (2.234) 61.307 (198) 61.109 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
1/1- 30/9/2011       (77) (1.573) (1.649) (641) (2.290) 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       146 (146) -   - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεµβρίου 2011 12.382 1.753 12.044 37.432 (3.953) 59.657 (839) 58.819 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
Υπέρ Το 

Άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

Εις Νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  

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

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

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       102 (102) - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεµβρίου 2010 12.382 1.753 5.311 34.246 9.963 63.654 

  

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011 12.382 1.753 5.945 34.246 9.245 63.570 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
1/1- 30/9/2011         2.885 2.885 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2010           - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       146 (146) - 

Υπόλοιπα την 30η Σεπτεµβρίου 2011 12.382 1.753 5.945 34.392 11.983 66.455 
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2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταµειακών Ροών - Έµµεση µέθοδος 

  Όµιλος Εταιρεία 

  1.1.2011 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2010 

  30.9.2011 30.9.2010 30.9.2011 30.9.2010 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (1.204) 1.063 3.742 4.233 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - - 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
    

Αποσβέσεις 3.334 5.441 2.628 4.577 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 47 69 - 43 

Προβλέψεις (151) (176) (153) (176) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1 19 1 19 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (45) (78) (402) (176) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.400 2.993 4.162 2.809 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου     

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.171) 356 (536) 563 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (12.821) (11.916) (13.725) (10.693) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.552 11.620 10.456 11.013 

Μείον: 
    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.099) (2.931) (3.861) (2.785) 

Καταβεβληµένοι φόροι (384) (357) (264) (357) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.541) 6.102 2.050 9.069 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες         

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (1.353) (334) (1.345) (334) 

Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (1.489) (3.265) (6.643) (5.512) 

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

- 25 - 25 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (3.429) (2.907) (3.119) (2.426) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 22 396 - 73 

Τόκοι εισπραχθέντες 2 1 - 1 

Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - - 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 466 - 466 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.247) (5.619) (11.107) (7.708) 

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2 585 - - 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 32.238 23.296 32.077 23.296 

∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη - - - - 

Εξοφλήσεις δανείων (24.432) (23.198) (23.596) (22.816) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµ/τικές µισθώσεις (χρεολύσια) (429) (427) (429) (427) 

Μερίσµατα πληρωθέντα - (584) - (584) 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) 7.379 (328) 8.052 (531) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  
(1.410) 155 (1.005) 829 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.442 4.984 3.305 3.710 

Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (7) 3 - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.026 5.143 2.300 4.539 
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3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1. Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική Αναφορά». ∆εν περιλαµβάνονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και θα πρέπει να 

εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 

3.2. Λογιστικές αρχές 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί 

στις πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, εκτός από τις παρακάτω 

περιπτώσεις που αφορούν σε υιοθέτηση των παρακάτω κανονισµών της Ε.Ε. :  

Νέα πρότυπα και διερµηνείες   

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

1 Νο 149/2011 Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ∆ιάφορα 

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

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 
∆.Π.Χ.Α. 1 

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

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 

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

∆.Λ.Π. 24 

 5 Νο 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 

∆.Π.Χ.Α. 1 
∆.Π.Χ.Α. 7 

 6 Νο 1293/2009 Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση ∆.Λ.Π. 32 

 

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

εξής: 

Κανονισµός ΕΕ 149/2011 «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 

Κατά το 2010 το IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2010 – µια σειρά προσαρµογών σε 7 

Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων 

βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆.Π.Χ.Α. τα 

οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν 

εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011 

Κανονισµός ΕΕ 662/2010 «Ε∆∆ΠΧΑ 19. Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους και ∆ΠΧΑ 1. 

Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (τροποποίηση)» 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 19 έχει ως στόχο να υπάρξει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους 

συµµετοχικούς του τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από 

επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις αφού ο Όµιλος δεν πραγµατοποιεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

Κανονισµός ΕΕ 633/2010 «Τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14. Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης χρηµατοδότησης» 

Οι τροποποιήσεις της Ε∆∆ΠΧΑ 13 έχει ως στόχο την εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου 

µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω 

από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Οι 

τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Κανονισµός ΕΕ 632/2010 «Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αντικατάσταση) και τροποποίηση 

στο ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τοµείς (τροποποίηση)» 

Στόχος των αλλαγών που εισήχθησαν µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 είναι η απλοποίηση του ορισµού του συνδεδεµένου 

µέρους (αίροντας παράλληλα ορισµένες εσωτερικές ασυνέπειες) και η χορήγηση κάποιων απαλλαγών σε οντότητες που 

συνδέονται µε το ∆ηµόσιο όσον αφορά στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι οντότητες αυτές σε σχέση µε 
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συναλλαγές συνδεδεµένων µερών. Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 8 δεν είχαν επίδραση στην 

οικονοµική κατάσταση του Οµίλου.  

Κανονισµός ΕΕ 574/2010 «Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ και στο ∆ΠΧΑ 7. Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά και στη δυνατότητα της προαιρετικής 

απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της 

εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η 

∆εκεµβρίου 2009. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

Κανονισµός 1293/2009 «Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές» 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆.Λ.Π. 32 µε σκοπό την ταξινόµηση 

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

συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

3.3. Εκτιµήσεις 

Η προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

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

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων 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. 

Οι κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόστηκαν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι παρόµοιες µε αυτές 

που εφαρµόστηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 

3.4. Σηµαντικά γεγονότα  

3.4.1. Οικονοµική θέση εταιρείας 

Παρά τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία, λόγω της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης, η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει 

σηµαντικά προβλήµατα αποδεικνύοντας την εδραίωση της εταιρείας στην αγορά. Περαιτέρω: 

− ∆εν έχει παρατηρηθεί καµία καθυστέρηση στις διαδικασίες προµήθειας, στην παραγωγική διαδικασία και στη 

διεκπεραίωση παραγγελιών. 

− Οι σηµαντικοί πελάτες της εταιρείας δεν αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες κατά τις συναλλαγές µε την 

εταιρεία. 

− Οι υποχρεώσεις τις εταιρείας διακανονίζονται χωρίς δυσκολίες τόσο µε εµπορικούς όσο µε λοιπούς πιστωτές. 

3.4.2. Συνεργασία µε την εταιρεία “Grandi Salumifici Italiani S.p.A.” 

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Creta Farms αποκτά πρόσβαση σε πέντε (5) νέες αγορές και συγκεκριµένα της Ιταλίας, 

Ελβετίας, Αυστρίας, Σλοβενίας και Κροατίας. Η συµµαχία αυτή γεύσης και ποιότητας αποτελεί ορόσηµο για την Creta Farms, 

καθώς περιλαµβάνει τη δραστηριοποίησή της σε νευραλγικής σηµασίας αγορές, όπως αυτή της Ιταλίας µέσα στο 2011, 

καθώς και της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Σλοβενίας και της Κροατίας µέσα στο 2012.  

Αποτέλεσµα της συνεργασίας είναι η από 24/6/2011 καταχώριση στο µητρώο εταιρειών Ιταλίας της νέας κοινοπραξίας της 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. (50%) µε την Grandi Salumifici Italiani (50%), µε την επωνυµία “FRANTOIO GENTILESCHI S.P.A.”. 

Η πρόσβαση στις αγορές της Ιταλίας και των υπολοίπων 4 χωρών θα προσφέρει περαιτέρω δυναµική στην καθιέρωση της 

Creta Farms στον ευρωπαϊκό χάρτη της βιοµηχανίας τροφίµων. Σηµειώνεται ότι, η ιταλική αγορά απευθύνεται σε ένα αριθµό 

καταναλωτών της τάξεως των 60 εκατ. και µεγέθους € 9 δισ., η οποία διακρίνεται για τις εκλεπτυσµένες γευστικές επιλογές 

της και ιδιαίτερα για την ποιότητα των προϊόντων της. Οµοίως, οι αγορές της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Σλοβενίας και της 

Κροατίας αποτελούν ένα ενδιαφέρον πεδίο δράσης, καθώς αποτελούν µία αγορά συνολικού µεγέθους €3 δισ. και 23 εκατ. 

καταναλωτών.  

3.4.3. Πρόσληψη νέου C.E.O. στην “Creta Farms U.S.A., LLC” 

Προχωρώντας µε ταχύ ρυθµό στην υλοποίηση του νέου business plan που κατήρτισε ο Όµιλος έχοντας εξαγοράσει το 

πλειοψηφικό πακέτο µετοχών της εταιρείας Creta Farms USA LLC τον Οκτώβριο 2010, ο Όµιλος Εταιρειών Creta Farms 

ανακοινώσε την πρόσληψη του κ. Tim Roush στην θέση του Chief Executive Officer (CEO) της Αµερικανικής θυγατρικής του. 
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Ο κ. Tim Roush, ήρθε στην εταιρεία έχοντας µία ευρεία και αποδεδειγµένη εµπειρία στο χώρο του management και του 

marketing. Ο κ. Tim Roush ήταν, επί πέντε έτη, ο CEO του lunch & dinner business unit της Sara Lee, leader στην αγορά 

των hot dogs και λουκάνικων της Αµερικής µε ετήσιες πωλήσεις 2 δις. δολαρίων περίπου. Ο κ. Roush πρωταγωνίστησε στην 

αγορά αυτή αναδεικνύοντας τα προϊόντα της Sara Lee Hillshire Farm & Ball Park στα πρώτα σε προτίµηση προϊόντα στην 

συνείδηση του Αµερικανού καταναλωτή. 

3.4.4. Είσοδος της εταιρείας στην αγορά της Αυστραλίας 

Με µια σηµαντική συµφωνία µε τον Όµιλο Agora Merchandising, ισχυρό παίκτη στην ήπειρο της Ωκεανίας, η Creta Farms 

ξεκινά την εξαγωγή του εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου Creta Farms.  

Στην αγορά ελαιολάδου µπαίνει η Creta Farms µέσω της αγοράς της Αυστραλίας, η οποία αποτελεί την 15η αγορά που 

προσθέτει στο δίκτυό της, λανσάροντας το εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο Creta Farms. Η νέα συνεργασία της Creta 

Farms, ξεκινά τον Ιούλιο του 2011 και αρχικά αφορά στην εξαγωγή 7 κωδικών τυποποιηµένου ελαιολάδου µε την ονοµασία 

Creta Farms και τη διανοµή τους από τον όµιλο Agora Merchandising σε Super-Markets, delicatessen και στο κανάλι 

HORECA. Σε δεύτερη φάση, το πλάνο για την Αυστραλία περιλαµβάνει επέκταση και στην κατηγορία των αλλαντικών, 

ακολουθώντας την επιτυχηµένη συνταγή που έχει εφαρµοστεί στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η 

εταιρεία. 

Υλοποιώντας το όραµά της για διάδοση της διατροφικής αξίας του κρητικού ελαιολάδου εισέρχεται για πρώτη φορά στην 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά του ελαιολάδου, µε ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν. Η δηµιουργία της νέας αυτής γκάµας 

αρίστης ποιότητας κρητικού ελαιολάδου αποτελεί φυσική συνέχεια της πολύχρονης, βαθιάς γνώσης που έχει αποκτήσει η 

Creta Farms για το κρητικό αγνό παρθένο ελαιόλαδο, ως βασικό συστατικό της καινοτοµίας της στα προϊόντα Εν Ελλάδι.  

Η εταιρεία Agora Merchandising Group κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ωκεανίας, καθώς αποτελεί έναν από τους 

µεγαλύτερους εισαγωγείς και διανοµείς στους τοµείς τροφίµων και ποτών στο κανάλι λιανικής, Super Markets και 

delicatessen, καθώς και στο κανάλι µαζικής εστίασης.  

3.4.5. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µετόχων 

Την 30η Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυµνο. 

Συνοπτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 

− Εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 

− Εγκρίθηκε η µη διανοµή µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 

− Εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβουλίου της εταιρείας 

− Ορίστηκαν νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

− Εγκρίθηκε η τροποποίηση της έδρας της εταιρείας (αλλαγή ονοµασίας δήµου) 

− Εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας 

3.4.6. Συγκρότηση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Με την από 30/6/2011 συνεδρίασή του, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 

− Εµµανουήλ ∆οµαζάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος,  

− Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος,  

− Ελένη ∆οµαζάκη, µη εκτελεστικό µέλος,  

− Βασίλειος Κουφογιάννης, εκτελεστικό µέλος,  

− Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος,  

− Γεώργιος Στεφανόπουλος, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος,  

− Εµµανουήλ Κοζωνάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος. 

Εκ των ανωτέρω, οι Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης, Εµµανουήλ Κοζωνάκης και Ελένη ∆οµαζάκη απαρτίζουν την Επιτροπή 

Ελέγχου του Ν. 3693/2008. 

3.4.7. Είσοδος στην κατηγορία τυριού 

Η εταιρεία εισήγαγε  το νέο προϊόν «Εν Ελλάδι Μεσογειακή», όπου συνδυάζονται αρµονικά το γάλα και το ελαιόλαδο. Με 

αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα µοναδικό προϊόν σε γεύση και διατροφική αξία, ανατρέποντας τα, µέχρι σήµερα, δεδοµένα 

στα αντίστοιχα προϊόντα της κατηγορίας του.  

Η νέα κατηγορία τροφίµων, στην οποία εισέρχεται η εταιρεία επιλέχθηκε γιατί προσφέρει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης:  

έχει µέγεθος ισοδύναµο µε αυτό της αγοράς των αλλαντικών και σχεδόν καθηµερινή συχνότητα κατανάλωσης. Με την Εν 

Ελλάδι Μεσογειακή,  η συνολική αγορά στην οποία µέχρι σήµερα απευθύνεται η εταιρία,  διπλασιάζεται. 

Η «Εν Ελλάδι Μεσογειακή» είναι αποτέλεσµα του κοινού φιλόδοξου εγχειρήµατος που ξεκίνησε η Creta Farms µε τη 

ΜΕΒΓΑΛ. 



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1/1 – 30/9/2011 
 

 

13 

 

3.4.8. Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27955/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η 

υπαγωγή της µητρικής εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επένδυσης της µε το κίνητρο της 

επιχορήγησης µε σκοπό την επέκταση της µονάδας παραγωγής αλλαντικών, συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης 5.150 χιλ. €, 

µε ποσοστό επιχορήγησης 25%. 

3.5. Λειτουργικοί τοµείς 

3.5.1. Τοµείς, κριτήρια διάκρισης και πηγές εσόδων 

Οι λειτουργικοί τοµείς, τα κριτήρια διαµόρφωσής τους  και τα βασικά προϊόντα τους, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τοµείς, κριτήρια διάκρισης 

Τίτλος τοµέα Χοιροτροφική Τίτλος τοµέα Αλλαντοβιοµηχανία 

Κριτήρια διάκρισης 
Παραγωγή ζώντων ζώων προς πώληση 
ή περαιτέρω επεξεργασία 

Κριτήρια διάκρισης Παραγωγή προϊόντων 

Βασικά προϊόντα Κρέας Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

3.5.2. Έσοδα κατά τοµέα 

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες στην περίοδο, κατά σηµαντικό προϊόν ή υπηρεσία, εµφανίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Η παρουσίαση γίνεται µε τον τρόπο που αυτά αποτιµούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, που είναι ο ίδιος που 

αυτά αποτιµούνται και για τους τοµείς.  

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες κατά προϊόν 

Αρ. Προϊόν Όµιλος Εταιρεία 

1 Αλλαντικά 69.741 69.933 

2 Χοιροτροφική 6.481 3.723 

  Σύνολα 76.222 73.656 

3.5.3.  Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σηµαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Αρ. Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 

1 Ελλάδα 73.809 76.747 

2 Κύπρος 1.074 1.160 

3 Ισπανία 442 91 

4 Αµερική 676 510 

5 Σουηδία 220 - 

  Σύνολα 76.222 78.509 

 

3.5.4. Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

Τα στοιχεία ενεργητικού του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή κατά βασική κατηγορία αναφέρονται στη συνέχεια. 

    

    Ελλάδα Κύπρος Ισπανία Αµερική Σουηδία Σύνολο 

1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 106.845 0 32 275 - 107.152 

2 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  4.982 - - - - 4.982 

3 Αποθέµατα 12.321 220 109 151 50 12.852 

4 Εισπρακτέοι Λογαριασµοί 52.341 422 356 715 61 53.895 

 

3.5.5. 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%. 

3.5.6. 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.  
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Συµφωνίες µεγεθών   

    Αλλαντοβιοµηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

1 Πωλήσεις 69.741 6.481 76.222 

2 Αποτελέσµατα προ φόρων 588 (1.792) (1.204) 

3 Ebit 4.633 (1.482) 3.151 

3.6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

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

στους παρακάτω πίνακες. 

O Όµιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες 606 428 395 119 202 2.453 4.203 

Αναπροσαρµογή (1.904) (938) - - - - (2.842) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1 - 1 1 2 

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

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

Μεταφορές - 341 57 11 6 (462) (48) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 22.710 67.528 50.171 3.324 7.606 6.132 157.470 

Προσθήκες 0 - 79 14 234 1.478 1.805 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

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

Μειώσεις - (0) (5) (88) (5) (3) (101) 

Μεταφορές - (7) 19 - - (10) 2 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 22.710 67.520 50.263 3.250 7.834 7.598 159.175 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες - 1.805 4.221 379 567 - 6.972 

Αναπροσαρµογή - 990 - - - - 990 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 0 - 0 - 0 

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

Μειώσεις - (36) (247) (138) - - (421) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 - 11.865 27.933 2.746 6.484 - 49.027 

Προσθήκες - 1.464 1.447 54 109 - 3.074 

Αναπροσαρµογή - - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 0 - 0 - 0 

Μειώσεις - - (1) (74) (5) - (79) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 - 13.329 29.380 2.726 6.589 - 52.023 

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

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 22.710 55.663 22.238 578 1.122 6.132 108.443 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2011 22.710 54.192 20.883 524 1.246 7.598 107.152 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες 606 213 244 107 186 2.319 3.676 

Αναπροσαρµογή 1.837 (4.115) (2.278) 

Μειώσεις (74) (206) (9) (701) (990) 

Μεταφορές 341 57 11 6 (462) (48) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 19.748 44.176 45.588 2.808 7.243 5.733 125.296 

Προσθήκες 60 14 117 1.299 1.489 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 19.748 44.176 45.648 2.822 7.360 7.032 126.785 
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Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες 1.049 3.874 335 530 5.787 

Αναπροσαρµογή (622) (622) 

Μειώσεις (14) (138) (152) 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 - 5.978 25.435 2.352 6.190 - 39.956 

Προσθήκες 952 1.279 43 95 2.369 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 - 6.930 26.714 2.396 6.285 - 42.325 

  

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

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 19.748 38.198 20.153 455 1.053 5.733 85.340 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2011 19.748 37.246 18.934 426 1.074 7.032 84.461 

 

Ο Όµιλος από 1/1/2011, παράλληλα µε την αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκε µε 

ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2010, αναθεώρησε τις ωφέλιµες ζωές των παγίων βασιζόµενος στη παραγωγική χρήση 

έκαστου παγίου και τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένονται από αυτά. Η επίδραση παρουσιάζεται ως αλλαγή σε 

λογιστική εκτίµηση βάσει του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 και θα επιδράσει στα αποτελέσµατα από 1/1 και σε 

µεταγενέστερες περιόδους. 

3.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η µεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

O Όµιλος 

Αξία κτήσης Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 657 - 4.891 5.547 

Προσθήκες 3.742 325 137 4.204 

Μειώσεις (65) (1) (66) 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 4.333 324 5.028 9.685 

Προσθήκες 1.356 239 35 1.630 

Μειώσεις - (27) (27) 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 5.690 536 5.063 11.288 

Αποσβέσεις Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 10 - 1.283 1.293 

Προσθήκες 1.284 20 351 1.655 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Προσθήκες 100 30 129 259 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 1.393 50 1.763 3.207 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 647 - 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 3.040 304 3.394 6.738 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2011 4.296 485 3.299 8.081 
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Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 657   4.891 5.547 

Προσθήκες 2.729 325 137 3.191 

Μειώσεις (65) (1) (66) 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 3.321 324 5.028 8.673 

Προσθήκες 1.356 239 35 1.630 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 4.677 563 5.063 10.303 

Αποσβέσεις Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 10   1.283 1.293 

Προσθήκες 1.284 20 351 1.655 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Προσθήκες 100 30 129 259 

Μειώσεις - 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2011 1.393 50 1.763 3.207 

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 647 - 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 2.027 304 3.394 5.725 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2011 3.283 513 3.299 7.096 

 

3.8. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί 

του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των κοινών µετοχών της µητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία. 

Οι υπολογισµοί παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: 

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

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Αριθµητές βασικών κερδών ανά µετοχή         

  Κέρδη µετά τους φόρους συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

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 (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

Β. Αριθµητές αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

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

  Αποµειωµένα κέρδη κοινών µετοχών (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

 

Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή         

  1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 Σταθµισµένη τιµή 

Περιγραφή Αριθµός µετοχών Ηµέρες 
Αριθµός 
µετοχών 

Ηµέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούµενη 
περιόδος 

Παρονοµαστής βασικών κερδών ανά µετοχή             

Αριθµός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 272 29.480.000 272 29.480.000 29.480.000 

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 
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Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 

    1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή (0,0534) 0,0979 0,0188 0,1235 

Β. Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
  

    

  Αποµειωµένα κέρδη κοινών µετοχών (1.572.928) 2.884.811 554.034 3.641.058 

  
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 (0,0534) 0,0979 0,0188 0,1235 

 

3.9. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και µεταβολές  

3.9.1. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

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

εξής: 

  Όµιλος 

  01.01-30.09.2011 01.01-31.12.2010 01.01-30.09.2010 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 5.100 5.738 5.738 

Αγορές περιόδου 26 -   

Πωλήσεις περιόδου (291) - (0) 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (6.414) (11.948) (7.728) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  4.982 5.100 6.164 

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

6.561 11.311 8.155 

        

Ενσωµατωµένα σε:       

Κύκλο εργασιών 6.150 11.948 7.728 

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   410 (637) 427 

        

Ενσωµατωµένα σε:       

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   410 (637) 427 

Κόστος εκτροφής µενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 3.748 4.795 3.269 

Αποτελέσµατα χρήσης µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.338) (5.432) (2.842) 

Σε  τεµάχια       

Ζώντα Ζώα Ανώριµα προς σφαγή 14.744 16.489 16.765 

Ζώντα Ζώα Ώριµα προς σφαγή 23.814 14.600 27.042 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 38.558 31.089 43.807 

 

  Εταιρεία 

  01.01-30.09.2011 01.01-31.12.2010 01.01-30.09.2010 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 2.671 3.090 3.090 

Αγορές περιόδου 147 -   

Πωλήσεις περιόδου - -   

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (3.686) (6.677) (4.357) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  2.494 2.671 3.214 

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

3.363 6.257 4.481 

        

Ενσωµατωµένα σε:       

Κύκλο εργασιών 3.539 6.677 4.357 
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Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   (177) (420) 124 

        

Ενσωµατωµένα σε:       

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   (177) (420) 124 

Κόστος εκτροφής µενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.093 2.934 1.911 

Αποτελέσµατα χρήσης µενόντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.269) (3.353) (1.787) 

Σε  τεµάχια       

Ζώντα Ζώα Ανώριµα προς σφαγή 7.543 9.693 9.145 

Ζώντα Ζώα Ώριµα προς σφαγή 12.768 6.889 14.930 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 20.311 16.582 24.075 

 

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

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

την κείµενη νοµοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που πιθανόν 

να υπάρξουν. 

3.9.2. Αποθέµατα 

Τα υπόλοιπα των αποθεµάτων κατά την 30/9/2011 παρουσιάζονται παρακάτω. 

  Όµιλος Εταιρεία 

Αποθέµατα 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Εµπορεύµατα 968 584 588 266 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.555 5.508 5.260 5.250 

Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 62 189 60 147 

Παραγωγή σε εξέλιξη 383 0 - 0 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας 4.260 3.738 4.028 3.573 

Αναλώσιµα υλικά 124 91 79 76 

Ανταλλακτικά 769 723 769 723 

Είδη συσκευασίας 732 772 731 768 

  12.852 11.606 11.515 10.803 

Το έξοδο των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της περιόδου ανέρχεται σε 30.880 χιλ. € για την εταιρεία 

και 32.219 χιλ. € για τον Όµιλο.  

3.9.3. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  Όµιλος Εταιρεία 

Πελάτες και Συναφείς Απαιτήσεις 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Εµπορικές απαιτήσεις 22.638 15.470 27.307 19.923 

Επιταγές εισπρακτέες 14.255 8.592 13.981 8.208 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 5.784 4.554 18.141 11.058 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 90 115 77 102 

  42.768 28.731 59.506 39.292 

 

  Όµιλος Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Προκαταβολές και µεταβατικοί λογαριασµοί 8.642 7.508 7.931 7.397 

Λοιποί χρεώστες 1.587 1.610 1.350 1.207 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη 433 302 4 197 

Λογαριασµοί δεσµευµένων καταθέσεων 288 291 144 144 

Απαιτήσεις από προσωπικό 177 97 175 94 

  11.127 9.808 9.603 9.038 

 

Η µεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασµούς του ενεργητικού οφείλεται σε: 

− Αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων µέσω νέων συµφωνιών καθώς και αύξηση δοθέντος χρόνου πίστωσης. 

− Αύξηση του συνολικού υπολοίπου των ληφθέντων µεταχρονολογηµένων επιταγών λόγω επέκτασης του χρόνου λήξης. 

− Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη αφορούν σε εµπορικές συναλλαγές και επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε 

αλλοδαπές και ηµεδαπές εταιρείες καθώς και συµβατική χρηµατοδότηση συνδεδεµένων εταιρειών. 
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− Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν οριοθέτηση εξόδων (διαφηµιστικές και προωθητικές ενέργειες) που αναµένεται να 

συσχετιστούν µε αντίστοιχα έσοδα σε επόµενη περίοδο. Περιλαµβάνονται επίσης και προκαταβολές σε πιστωτές ή 

προµηθευτές έναντι συµφωνιών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. 

 

3.9.4. ∆ανεισµός 

  Όµιλος Εταιρεία 

∆ανειακές υποχρεώσεις 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Οµολογιακά δάνεια 33.074 21.803 33.074 21.801 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.996 4.168 2.308 3.642 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 4.400 4.838 4.400 4.838 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 38.076 40.362 33.823 35.273 

  78.546 71.171 73.605 65.553 

Στον ανωτέρω πίνακα σηµειώνεται ότι στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό περιλαµβάνεται και το βραχυπρόθεσµο τµήµα των 

οµολογιακών και µακροπρόθεσµων δανείων και υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ολοκληρώθηκε η προγραµµατισµένη αναδιάρθρωση του δανεισµού µε την έκδοση µη 

µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων ύψους 20 εκ. € και την εξόφληση µεγάλου τµήµατος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. 

Η αναδιάρθρωση του δανεισµού πραγµατοποιήθηκε σε εκτέλεση των από  7/9/2010 και 30/6/2010 αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά 

παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνου επιτοκίου. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 

3.9.5. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, 

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

  Όµιλος Εταιρεία 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Εµπορικές υποχρεώσεις 23.482 22.196 22.799 21.267 

Επιταγές πληρωτέες 14.077 9.429 13.547 8.447 

Λοιποί πιστωτές και µεταβατικοί λογαριασµοί 12.798 8.360 12.537 8.406 

Υποχρεώσεις για φόρους και εισφορές 2.107 1.495 1.999 1.328 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών 249 642 246 639 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 452 718 592 869 

  53.164 42.840 51.719 40.955 

 

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

− Αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων µέσω συµφωνιών για επιµήκυνση χρόνου εξόφλησης ανοικτών υπολοίπων 

− Αύξηση επιταγών πληρωτέων λόγω µετάθεσης του χρόνου εξόφλησης σε µεταγενέστερη περίοδο 

− Αύξηση πιστωτών και µεταβατικών λογαριασµών που περιλαµβάνει αναλογία προβλέψεων εξόδων χρήσης (επιδόµατα 

προσωπικού, αµοιβές και παροχές τρίτων) καθώς και υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές. 

3.9.6. Λειτουργικά έσοδα / έξοδα 

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

  Όµιλος Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων 
1/1 - 

30/9/2011 
1/1 - 

30/9/2010 
1/1 - 

30/9/2011 
1/1 - 

30/9/2010 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 4.337 3.460 1.925 2.300 

Πωλήσεις προϊόντων 69.908 74.750 69.764 72.216 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 1.954 246 1.944 201 

Παροχή υπηρεσιών 23 53 23 53 

  76.222 78.509 73.656 74.770 

 

Ο κύκλος εργασιών εµφανίζει µείωση κατά 2,9% σε επίπεδο Οµίλου και κατά 1,5% σε επίπεδο µητρικής εταιρείας. Η πτώση 

του κύκλου εργασιών αντικατοπτρίζει µεν την επίδραση της δυσµενούς συγκυρίας, αλλά και τη µείωση των τιµών των 

προϊόντων του Οµίλου από το Νοέµβριο 2010.  

Οι πωλήσεις της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εποχικότητα, καθώς η ζήτηση δεν παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση κατά 

τη διάρκεια του έτους. Ο Όµιλος, µε τα πρώτα σηµάδια της δηµοσιονοµικής κρίσης και της επίδρασης που είχε στην αγορά, 
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προγραµµάτισε και υλοποίησε στρατηγική που επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια και τη συγκράτηση του κόστους. Η µείωση 

του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από αντίστοιχη µείωση του κόστους πωληθέντων διατηρώντας ένα σταθερό µικτό 

περιθώριο, απόρροια και των µειωµένων λειτουργικών εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. 

Τα διοικητικά έξοδα εµφανίζονται µειωµένα κατά 14,7% ως αποτέλεσµα της αυστηρότερης παρακολούθησης και του 

περιορισµού συγκεκριµένων δαπανών. Ο προϋπολογισµός των εξόδων σε συνάρτηση µε το επιχειρηµατικό πλάνο του Οµίλου 

είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 6%. 

Τέλος, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα έχουν αυξηθεί λόγω της µεταβολής των επιτοκίων σε σχέση µε το συγκρίσιµο εννιάµηνο 

της χρήσης 2010. Παράλληλα, έχουν επιβαρυνθεί µε έξοδα τραπεζών και τόκους που αφορούν σε συµβάσεις πρακτορείας 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων.   

3.9.7. Ταµειακές ροές 

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

  Όµιλος Εταιρεία 

Ταµειακές ροές 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2011 31/12/2010 

Λειτουργικές ροές (2.541) 6.102 2.050 9.069 

Επενδυτικές ροές (6.247) (5.619) (11.107) (7.708) 

Χρηµατοδοτικές ροές 7.379 (328) 8.052 (531) 

  (1.410) 155 (1.005) 829 

 

Η µείωση των λειτουργικών ροών αντικατοπτρίζει την οικονοµική ύφεση που πλήττει την εγχώρια αγορά και ειδικότερα το 

καταναλωτικό κοινό.  

Εντούτοις, η ∆ιοίκηση του Οµίλου συνεχίζει σταθερά την πολιτική εξωστρέφειας και επενδύσεων βάσει του στρατηγικού της 

σχεδιασµού. Η στήριξη των αλλοδαπών επενδύσεων αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ο οποίος όµως προϋποθέτει σηµαντικές 

εκροές κατά το αρχικό τους στάδιο. Τα ποσά που δαπανώνται, αναµένεται να αποδώσουν σε µέσο-µακροπρόθεσµο στάδιο 

δίνοντας την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του Οµίλου. 

3.10. Μερίσµατα 

Από τα κέρδη της χρήσης 2010 αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος. 

3.11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των εταιρειών του Οµίλου εµφανίζεται παρακάτω. 

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα   

α/α Επωνυµία 
Ηµεροµηνία µέχρι την οποία  

έχει ελεγχθεί φορολογικά 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 31/12/2008 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ 31/12/2009 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 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. - 

 

Για τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες/κοινοπραξίες δεν προκύπτει θέµα ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. Παράλληλα, οι 

θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου «ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ Α.Ε.» και «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», για τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις υπάχθηκαν στις διατάξεις του Ν. 3888/2010 περί επίλυσης των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. 

Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις αφορούν σε εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού 103 χιλ. € για την 

εταιρεία και 248 χιλ. € για τον Όµιλο. 

3.12. ∆οµή Οµίλου 

Η δοµή του Οµίλου όπως αυτή έχει την 30η Σεπτεµβρίου 2011, έχει ως εξής: 
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∆οµή Οµίλου 

α/α Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Συµµετοχή Σχέση µε µητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

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

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

6 Creta Foods SA Λουξεµβούργο 100% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έµµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ιταλία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξαν µεταβολές σε επίπεδο διάρθρωσης του Οµίλου που αφορούν σε: 

− Σύσταση στην Ιταλία της κοινοπραξίας µε την επωνυµία “Frantoio Gentileschi S.P.A.” 

− Αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία “Creta Farm Espana SL” κατά ποσό 800 χιλ. €. 

3.13. Προβλέψεις 

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

Προβλέψεις Όµιλος Εταιρεία 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 201 199 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 455 355 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 737 556 

Λοιπές προβλέψεις 67 67 

  1.459 1.177 

3.14. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

3.14.1. 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         

    Όµιλος Εταιρία 

Αρ. Είδος παροχών 1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2010 

1 Βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζοµένους 1.182 1.166 1.182 1.166 

    1.182 1.166 1.182 1.166 

3.14.2.  Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών που επιδρούν στα συνολικά έσοδα 

Στην περίοδο υπήρξαν συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη, οι οποίες επέδρασαν στα αποτελέσµατα. Πληροφορίες για αυτές τις 

συναλλαγές κατά κατηγορία συναλλαγής και κατηγορία συνδεµένων µερών, παρέχονται στη συνέχεια. 

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα           

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

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας 
Έξοδο, Κόστος ή 

Ζηµία 
Έσοδο ή 
Κέρδος 

Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Βασικά 
∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Εκδότριας και 
Μητρικής 

Άλλα 
Συνδεµένα 

Μέρη 

Αγορές Αγαθών 737   733 4     

Πωλήσεις Αγαθών   1.882 1.881     1 

Παροχή Υπηρεσιών   113 113       

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηµατοδοτήσεις προς συνδεµένα µέρη  

  402 402       

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

1.182       1.182   

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα της εκδότριας 

1.919 2.396 3.128 4 1.182 1 
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Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα           

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

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας 
Έξοδο, Κόστος ή 

Ζηµία 
Έσοδο ή 
Κέρδος 

Θυγατρικές 
που δεν 

ενοποιούνται 

Κοινοπραξίες 
που δεν 

ενοποιούνται 

Βασικά 
∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Εκδότριας 
και Μητρικής 

Άλλα 
Συνδεµένα 

Μέρη 

Αγορές Αγαθών             

Πωλήσεις Αγαθών   1       1 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και 
χρηµατοδοτήσεις προς συνδεµένα µέρη  

  -       - 

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

1.182       1.182   

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα της εκδότριας 

1.182 1 - - 1.182 1 

 

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

κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της κατάστασης οικονοµικής θέσης από συνδεµένα µέρη, κατά κατηγορία 

συνδεµένων µερών, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

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

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

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Άλλα 

Συνδεδεµένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων           

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις χορηγηµένα από την εκδότρια 9.115   9.115     

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

14.399   8.313 20 6.066 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  1.106 1.101 4 1 

Σύνολα 23.514 1.106 18.529 24 6.067 

 

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

Όµιλος (Ενοποιηµένες Καταστάσεις) 
Στον Ενοποιηµένο 

Ισολογισµό 
Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση 
Θυγατρικές 

που δεν 
ενοποιούνται 

Κοινοπραξίες 
που δεν 

ενοποιούνται 

Άλλα 
Συνδεδεµένα 

Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων           

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

6.066       6.066 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  1     1 

Σύνολα 6.066 1 - - 6.067 

 

3.15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Πέρα των προαναφερόµενων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα για τα οποία να απαιτείται 

γνωστοποίηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  
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4. 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 όποτε αυτή απαιτείται.  

Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες κανονικά 

εµφανίζονται στις Σηµειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όµως για αυτά τα θέµατα, 

µπορεί να βρίσκεται σε διάφορες παραγράφους µέσα στο κείµενο των σηµειώσεων ή να µην παρέχεται ακριβώς µε τον 

τρόπο που επιβάλλεται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριµένη παράγραφο, θα αναπτυχθούν θέµατα που αναφέρονται στην απόφαση και θα δοθεί η 

σχετική πληροφόρηση, µε τρόπο πιο πλήρη σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραποµπές στο κείµενο των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

4.1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου ήταν 710 άτοµα για τον Όµιλο και 656 

άτοµα για την εταιρία, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου (30/9/2010) ήταν 787 για τον Όµιλο και 729 άτοµα για την 

εταιρία. 

4.2. 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 3.14 που αφορά στις γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 24, γίνεται 

εκτενής αναφορά σε αυτές τις συναλλαγές και τα υπόλοιπα, µε βάση τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων.  

Στη συνέχεια παρέχονται ορισµένες συνοπτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτηµα. Σηµειώνεται ότι συναλλαγές και υπόλοιπα 

µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, εµφανίζονται διακεκριµένα από τις άλλες συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη     

  Όµιλος Εταιρεία 

Εισροές 1 2.396 

Εκροές   737 

Απαιτήσεις 6.066 23.514 

Υποχρεώσεις 1 1.106 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.182 1.182 

4.3. 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. 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 


