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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» : 

1. Εμμανουήλ Δομαζάκης 

2. Κωνσταντίνος Δομαζάκης 

3. Ελένη Δομαζάκη 

 

Βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι : 

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

30/06/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

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

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

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

Κεφαλαιαγοράς. 

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

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

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

 

Ρέθυμνο, 22 Αυγούστου 2014 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Το Μέλος Δ.Σ. 

   

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος Δομαζάκη Ελένη 

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 968771 / 07 
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

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

χρονική περίοδο του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014).  

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

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

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

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

2014 καθώς επίσης και τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις 

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

Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2014 και γίνεται αναφορά σε εκτιμήσεις και εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2014. 

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 

Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 48,4 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013. Τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 47,8 εκ. € την περίοδο του 2014 και 43,1 εκ. € την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013, ήτοι αυξημένα κατά 11,0%, γεγονός που δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης αποδεικνύει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της εταιρείας.  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 6,9 εκ. €,  έναντι 2,5 εκ. € το 2013. Τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 7,0 

εκ. € για την περίοδο 1/1-30/6/2014 έναντι 3,25 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  

Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 97,2 εκ. € έναντι 92,8 εκ. € την 31/12/2013. Ο πρόσθετος δανεισμός 

οφείλεται σε έκτακτη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2014. 

Περαιτέρω, αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης λόγω της σύμβασης releasing που 

πραγματοποιήθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Σε επίπεδο ομίλου ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 103,4 

εκ. € έναντι 99,4 εκ. € την 31/12/2013.  

Σημειώνεται ως γεγονός μετά την περίοδο αναφοράς (Αύγουστος 2014) ότι ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός της 

ασφαλιστικής αποζημίωσης και αναμένεται η αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων (2,5 εκ. € περίπου). 

Αριθμοδείκτες 

Αριθμοδείκτες Όμιλος 
 

Εταιρεία 

  1.1.2014   1.1.2013 
 

1.1.2014   1.1.2013 

  30.06.2014   30.06.2013 
 

30.06.2014   30.06.2013 

Μικτό πεθώριο 43,3%   38,2%  44,0%   39,0% 

Περιθώριο EBITDA 14,5% 
 

5,9%  14,8% 
 

7,6% 

Περιθώριο EBIT 9,3%   0,2%  10,7%   3,1% 

 

Σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 

Γεγονότα περιόδου αναφοράς 

Εμπορικές δραστηριότητες 

Κατά το α’ εξάμηνο 2014 η εταιρεία επικεντρώθηκε στρατηγικά πίσω από το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», τη μόνη σειρά αλλαντικών 

με ελαιόλαδο παγκοσμίως. Οι βασικοί άξονες υποστήριξης που επιλέχθηκαν ήταν η καινοτομία, με αιχμή του δόρατος την 

premium σειρά «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Gourmet», και η διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» κατά το α’ εξάμηνο 

του έτους αναπτύχθηκε με ρυθμό +21% σε αξία μέσα σε μια στάσιμη αγορά (IRI Ιούνιος 2014). Η στρατηγική αυτή 

βοήθησε να βελτιωθεί σημαντικά η κερδοφορία κατά α’ εξάμηνο 2014 και να ενδυναμωθεί η πρώτη θέση στην αγορά των 

σούπερ μάρκετ, φτάνοντας σε μερίδιο 24,3% σε αξία (IRI YTD Ιούνιος 2014).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής, που διέπεται από την 

σταδιακή ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά με περιορισμό των επενδυτικών ροών. Στην Ισπανία, 

πραγματοποιήθηκε επαναλανσάρισμα της καινοτόμας σειράς προϊόντων της θυγατρικής, υπό τη νέα, για πρώτη φορά 

παρουσιαζόμενη στην Ευρώπη, επωνυμία «Oliving». Στη Γερμανία ο Όμιλος προχώρησε σε συμφωνία με μεγάλους τοπικούς 
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διανομείς και αλυσίδες για την σταδιακή τοποθέτηση των προϊόντων «Oliving» στα Γερμανικά ράφια, με έναρξη 

τοποθετήσεων το 2015.. 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων 

Την 30η Μαΐου 2014 έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενικής συνέλευση των μετόχων. Συνοπτικά: 

 Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 

 Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 

 Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 και του 

ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2014 

 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2013 και  προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του 

Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014  

 Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 Εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας 

συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας 

 Εγκρίθηκαν οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option) καθώς και οι βασικοί όροι αυτού 

Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Ρεθύμνου 

Την 14η Μαρτίου 2014 προκλήθηκε πυρκαγιά στις αποθήκες αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου. Εφαρμόζοντας 

απόλυτα το σύστημα εκτάκτων αναγκών και τηρώντας τις διαδικασίες ασφαλείας κανένα μέλος του προσωπικού της 

εταιρείας κινδύνεψε. Εντός του Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης. 

Το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανήλθε σε € 9,15 εκ. και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, 

αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία λόγω της άνω 

πυρκαγιάς. Η αποζημίωση κατεβλήθη από το συνασφαλιστικό σχήμα απαρτιζόμενο από τις εταιρείες «Groupama – Φοίνιξ 

Α.Ε.Α.Ε.», «Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.», «Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.», «Generali Hellas A.A.E.» και «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.» κατά την 

αναλογία συμμετοχής έκαστης συνασφαλίστριας εταιρείας. 

Αποεπένδυση "Creta Farms Nordic AB" 

Κατά την τρέχουσα περίοδο και στα πλαίσια των ευρύτερων αλλαγών στην στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, η 

μητρική εταιρεία προχώρησε σε κίνηση πλήρους αποεπένδυσης από τον συνεταιρισμό/κοινοπραξία "Creta Farms Nordic AB" 

με την Σουηδική Parsons Sverige AB, πράξη που υλοποιήθηκε με την μεταβίβαση έναντι συμβολικού τιμήματος του μεριδίου 

της Ελληνικής εταιρείας προς την Σουηδική. 

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

Όπως προαναφέρθηκε, εντός του Αυγούστου 2014 διακανονίστηκε η ασφαλιστική αποζημίωση σε σχέση με την πυρκαγιά 

που προκλήθηκε το α’ τρίμηνο 2014. Μέρος της ληφθείσας αποζημίωσης χρησιμοποιήθηκε στην αποπληρωμή τραπεζικών 

υποχρεώσεων (περίπου 2,5 εκ. €). 

Περαιτέρω, εγκρίθηκε από το σύνολο των κοινοπρακτούντων τραπεζών, σε συνέχεια της δήλωσης πρόθεσης της Διοίκησης 

(Μάρτιος 2013), η απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία των θυγατρικών της εταιρειών «ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» και «ΦΑΡΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.». Οι διαδικασίες μετασχηματισμού αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του β’ εξαμήνου 2014. 

Εκτιμήσεις και εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 

Στο δεύτερο εξάμηνο ο Όμιλος συνεχίζει με την ίδια στρατηγική: επικέντρωση πίσω από το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» και 

καινοτομία. Στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της πρώτης θέσης στην αγορά των σούπερ μάρκετ, απαντώντας με 

προϊόντα ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας στην ανοδική τάση των private labels, και στην αναμενόμενη έντονη προωθητική 

πίεση από τους βασικούς ανταγωνιστές. 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 

Κατά το β’ εξάμηνο 2014 αναμένεται αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης στο κλάδο των super market , είτε μέσω εξαγορών, 

είτε με επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Το γεγονός αυτό οδηγεί τόσο σε αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης και 

πίεσης για περαιτέρω εκπτώσεις /παροχές όσο και ισχυροποίηση του μεριδίου προϊόντων private label . 

Παράλληλα, αναμένεται συνέχεια των πιέσεων στο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Σημειώνεται ότι η μέση δαπάνη 

ανά επίσκεψη σε super market το 2014 ανήλθε σε 46,8 € έναντι 53,1 € το 2013, ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη το 2014 ανήλθε 
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σε 262 € έναντι 290 € το 2013 (Ανεξάρτητη έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με τη καταναλωτική 

συμπεριφορά στον κλάδο των Super Market)   

Αβεβαιότητες 

 Ο κλάδος τροφίμων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν και η διείσδυση των εισαγωγών είναι 

περιορισμένη, η περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος ενδέχεται να στρέψει μέρος του αγοραστικού κοινού 

σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής και κατά κανόνα ποιότητας.  

 Αύξηση στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών ή ελλείψεις αυτών ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος 

παραγωγής της εταιρείας. 

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

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

 Η οικονομική κρίση που επικρατεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβαρύνει 

περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο 2014-2015  θα  

μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και πιθανόν να επηρεάσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας μας.  

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

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

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

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

τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία 

χρηματοοικονομικών μέσων που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Στα πλαίσια 

ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος μεριμνά, με βάσει την ακολουθούμενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν 

διασπορά των πωλήσεων του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που 

παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην αποκλίνουν από το ανά πελάτη 

ορισθέν πιστωτικό όριο. Παράλληλα, μέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται μέσω εταιρείας ασφάλειας πιστώσεων ή 

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

πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήματα που κατά το παρελθόν έχουν 

επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηματίζεται η σχετική 

πρόβλεψη απομείωσης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

υποχρεώσεις του. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με καθημερινή παρακολούθηση των χρηματοροών του και 

κυλιόμενη πρόβλεψη αυτών σε εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου νομίσματος. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών 

συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), 

το οποίο είναι το Ευρώ. Η δραστηριότητα του Ομίλου στις αγορές του εξωτερικού δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων του 

Ομίλου ή της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

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

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

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

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 

Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

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

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

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

κινδύνους που πιθανόν να υπάρξουν. 
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την 

εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά 

στελέχη της εταιρείας.  

Η εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει 

υπηρεσίες σε αυτά. Παράλληλα, υπάρχει συμφωνία χρηματοδότησης σε εταιρεία του Ομίλου καθώς και παροχή εγγυήσεων 

και εξασφαλίσεων. 

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

Δομή Ομίλου 

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Συμμετοχή Σχέση με μητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

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

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

εκδότρια (θυγατρικές, κοινοπραξίες κλπ), παρουσιάζεται παρακάτω. 

  Πελάτης (ποσά σε χιλ. €) 

Π
ρ

ο
μ

η
θ

ε
υ

τ
ή

ς
   Μητρική 

Θυγατρικές / 
Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη 

Σύνολο 

Μητρική   3.322 0 3.322 

Θυγατρικές / Κοινοπραξίες 2.605 495 1 3.101 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη -     - 

ΣΥΝΟΛΟ 2.605 3.818 1 6.423 

      
  Χρεώστης (ποσά σε χιλ. €) 

Π
ισ

τ
ω

τ
ή

ς
 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 
Σύνολο 

Μητρική   17.107 9.120 26.227 

Θυγατρικές / Κοινοπραξίες - 41 17 57 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 204       

ΣΥΝΟΛΟ 204 17.148 9.137 26.285 

      
  Έξοδα (ποσά σε χιλ. €) 

Έ
σ

ο
δ

α
 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 
Σύνολο 

Μητρική   1.169 - 1.169 

Θυγατρικές / Κοινοπραξίες 48 - - 48 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - -   

ΣΥΝΟΛΟ 48 1.169 - 1.217 

Οι αμοιβές των βασικών διοικητικών και διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 570 χιλ. € 

 

Ρέθυμνο, 22 Αυγούστου 2014 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

  

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 
Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.»  

 

Εισαγωγή  

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 

Α.Β.Ε.Ε.» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της εξάμηνης 

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

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος Επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης 

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

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

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

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

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

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

την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.  

 

Συμπέρασμα  

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

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  

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

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

πληροφόρηση.  

 

Παλαιό Φάληρο, 25 Αυγούστου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Δημήτρης Ντζανάτος 

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

 

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

στις 22/8/2014 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 ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

   

Δομαζάκης Εμμανουήλ  Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

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

 

 

 

  

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής  Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

   

Παπαδόπουλος Ιωάννης  Τσακίρης Ευάγγελος 

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

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0001235 

Λογιστής Α’ τάξης 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον Όμιλο 

1.1.1. Επωνυμία 

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

1.1.2. Η Εταιρεία 

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

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

74100, Θέση Λατζιμάς).  

Οι μετοχές της εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 3η Απριλίου 2000. Οι μετοχές της 

εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης». Ανήκει στον κλάδο «Τρόφιμα και 

Ποτά - Τρόφιμα». 

1.1.3. Αντικείμενο και δραστηριότητες 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος είναι:  

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

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

συναφών παραγωγής τρίτων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρήση ή και πώληση. 

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

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

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

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

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

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

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

Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού αυτής. 

1.1.4. 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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1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις  

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και τις Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις της μητρικής εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.". 

1.2.1. Περίοδος και νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 30/6/2014. Τα ποσά εμφανίζονται σε αυτές σε 

χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν στην περίοδο 1/1-30/6/2013 για τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, κατάστασης 

ταμειακών ροών και κατάστασης μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την 31/12/2013 για τα στοιχεία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. 

1.2.2. Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

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

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

1.2.3. 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. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 22 Αυγούστου 2014. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  Σημειώσεις Όμιλος   Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   30.06.2014   31.12.2013   30.06.2014   31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.6 88.549 
 

99.550 
 

69.620 
 

80.004 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 3.7 5.868 
 

6.116 
 

4.180 
 

4.350 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.9.1 3.701 

 

2.706 
 

3.701 
 

2.705 

Υπεραξία 
 

9.947 

 

9.947 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
 

- 

 

- 
 

23.050 
 

23.530 

Λοιπές Επενδύσεις 
 

128 

 

164 
 

128 
 

164 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 

778 

 

756 
 

174 
 

166 

Αποθέματα 3.9.2 8.108 

 

7.427 
 

7.646 
 

6.891 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 3.9.3 13.502 

 

12.152 
 

17.185 
 

15.672 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.9.3 20.710 
 

12.969 
 

40.027 
 

31.515 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 

1.866 
 

2.532 
 

1.696 
 

2.404 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   153.158   154.320   167.406   167.402 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 

Μετοχικό  Κεφάλαιο 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Υπέρ το Άρτιο 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Αποθεματικά 
 

43.941 
 

50.736 
 

34.578 
 

41.287 

Κέρδη/(Ζημίες) Εις Νέον 
 

(45.593) 
 

(47.548) 
 

(14.925) 
 

(17.838) 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
12.482 

 
17.322 

 
33.787 

 
37.583 

         
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 

 
12.482 

 
17.322 

 
33.787 

 
37.583 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(2.206) 
 

(2.040) 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
10.276 

 
15.282 

 
33.787 

 
37.583 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

5.811 

 

8.498 

 

3.273 
 

5.863 

Προβλέψεις 3.12.1 738 

 

738 

 

727 
 

727 

Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις 3.9.4 46.701 

 

46.484 

 

46.701 
 

46.484 

    
 

  
  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

53.249 

 

55.719 

 

50.701 
 

53.074 

    
 

  
  

Προμηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 3.9.5 20.489 

 

19.318 

 

21.536 
 

19.833 

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

10.516 

 

8.531 

 

9.107 
 

8.139 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.9.4 58.628 

 

55.468 

 

52.274 
 

48.774 

    
 

 
   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

89.633 

 

83.318 

 

82.917 
 

76.745 

    
 

 
   

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

142.882 

 

139.037 

 

133.619 
 

129.819 

    
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   153.158   154.320   167.406   167.402 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/1 – 30/6/2014 

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όμιλος   Εταιρεία 

  
Σημειώσεις 

1.1.2014   1.1.2013 
  

1.1.2014   1.1.2013 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2014   30.06.2013 30.06.2014   30.06.2013 

         
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 

 
46.182 

 
38.837 

 
45.640 

 
40.403 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 3.9.1 2.201 
 

4.669 
 

2.201 
 

2.704 

Σύνολο Πωλήσεων 3.9.6 48.382 
 

43.507 
 

47.841 
 

43.107 

Κόστος Πωλήσεων 
 

(24.924) 
 

(21.823) 
 

(24.297) 
 

(23.527) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

21.258 
 

17.015 
 

21.343 
 

16.876 

         
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 

εύλογη αξία 
3.9.1 996 

 
147 

 
996 

 
553 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 3.9.1 (3.501) 
 

(5.214) 
 

(3.501) 
 

(3.308) 

         
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες   20.954   16.618 

 
21.039   16.825 

         
Έξοδα Διοίκησης 3.9.6 (2.680) 

 
(2.998) 

 
(2.297) 

 
(2.485) 

Έξοδα Διάθεσης 3.9.6 (14.199) 
 

(13.346) 
 

(13.589) 
 

(12.827) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 3.9.6 444 
 

(193) 
 

(56) 
 

(183) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 

και εξόδων αναδιοργάνωσης 
  6.997   2.571 

 
7.060   3.256 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις 
 

- 
 

(14.917) 
 

- 
 

(13.439) 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα 
 

(4.262) 
 

(4.123) 
 

(3.641) 
 

(3.582) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων   256   (18.960) 
 

1.457   (15.692) 

Φόροι 
 

641 
 

1.245 
 

543 
 

1.636 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   897   (17.715) 
 

2.000   (14.056) 

         

  
 

 
   

 
 

Κατανέμονται σε : 
        

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

1.042 
 

(17.454) 
 

2.000 
 

(14.056) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(144) 
 

(261) 
 

- 
 

- 

     
 

   Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
 

 
 

   
 

 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 3.8 0,0353 

 

(0,5921) 
 

0,0678 

 

(0,4768) 

     
 

   

         Λοιπά συνολικά έσοδα   Όμιλος   Εταιρεία 

    1.1.2014   1.1.2013   1.1.2014   1.1.2013 

    30.06.2014   30.06.2013   30.06.2014   30.06.2013 

         Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων   897   (17.715)   2.000   (14.056) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 

 

(108) 
 

(91) 

 

- 
 

- 

         ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   789   (17.806)   2.000   (14.056) 

         Κατανέμονται σε : 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

955 
 

(17.526) 

 

2.000 
 

(14.056) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

(166) 
 

(279) 

 

- 
 

- 
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2.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/4 – 30/6/2014 

Κατάσταση συνολικών εσόδων Όμιλος   Εταιρεία 

  1.4.2014   1.4.2013 
  

1.4.2014   1.4.2013 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2014   30.06.2013 30.06.2014   30.06.2013 

        
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 26.351 

 
20.940 

 
26.075 

 
21.585 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.255 
 

2.164 
 

1.255 
 

1.302 

Σύνολο Πωλήσεων 27.605 
 

23.103 
 

27.329 
 

22.887 

Κόστος Πωλήσεων (13.206) 
 

(11.756) 
 

(12.931) 
 

(12.510) 

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 13.144 
 

9.184 
 

13.144 
 

9.075 

        
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 391 

 
555 

 
390 

 
555 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.850) 
 

(2.585) 
 

(1.850) 
 

(1.683) 

        
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 12.939   9.317 

 
12.939   9.248 

        
Έξοδα Διοίκησης (1.444) 

 
(1.412) 

 
(1.270) 

 
(1.331) 

Έξοδα Διάθεσης (8.544) 
 

(7.992) 
 

(8.177) 
 

(7.643) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 1.003 
 

(84) 
 

504 
 

(65) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 

και εξόδων αναδιοργάνωσης 
5.198   1.012 

 
4.983   1.175 

Επενδυτικά αποτελέσματα / Aπομειώσεις - 
 

0 
 

- 
 

0 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/ Έξοδα (1.919) 
 

(1.962) 
 

(1.627) 
 

(1.723) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.036   (2.132) 
 

2.368   (1.513) 

Φόροι 887 
 

(906) 
 

861 
 

(841) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 2.923   (3.039) 
 

3.229   (2.354) 

        

 
 

 
   

 
 

Κατανέμονται σε : 
       

Ιδιοκτήτες μητρικής 2.994 
 

(2.977) 
 

3.229 
 

(2.354) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (72) 
 

(62) 
 

- 
 

- 

    
 

   Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων  
 

   
 

 

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0354 

 

(0,1010) 
 

0,0679 

 

(0,0798) 

    
 

   

        Λοιπά συνολικά έσοδα Όμιλος   Εταιρεία 

  1.4.2014   1.4.2013   1.4.2014   1.4.2013 

  30.06.2014   30.06.2013   30.06.2014   30.06.2013 

        Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 2.923   (3.039)   3.229   (2.354) 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό (108) 
 

(101) 

 

- 
 

- 

        ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.815   (3.139)   3.229   (2.354) 

        Κατανέμονται σε :  
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες μητρικής 2.908 

 
(3.057) 

 

3.229 
 

(2.354) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (93) 
 

(82) 

 

- 
 

- 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όμιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 

Μη 
ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2013 - - -   (17.454) (17.454) (261) (17.715) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2013 - - - (73)   (73) (18) (91) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

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

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30/6/2013 12.382 1.753 12.044 38.230 (43.554) 20.854 (1.967) 18.887 

      
  

 
  

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 12.044 38.692 (47.547) 17.324 (2.040) 15.284 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2014 - - - - 1.042 1.042 (144) 897 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2014 - - - (87) - (87) (22) (108) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - - (856) (5.853) 912 (5.796) - (5.796) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30/6/2014 12.382 1.753 11.188 32.753 (45.593) 12.482 (2.206) 10.276 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Εις Νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2013 - - - - (14.056) (14.056) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2013 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό - - - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30/6/2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (16.260) 39.161 

      
  

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 5.945 35.342 (17.838) 37.583 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2014 - - - - 2.000 2.000 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2014 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - - (856) (5.853) 912 (5.796) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - - 

Υπόλοιπα την 30/6/2014 12.382 1.753 5.089 29.489 (14.925) 33.787 
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2.5. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών - Έμμεση μέθοδος 

  Όμιλος   Εταιρεία 

  1.1.2014   1.1.2013   1.1.2014   1.1.2013 

  30.06.2014   30.06.2013   30.06.2014   30.06.2013 

Λειτουργικές Δραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 256 
 

(18.960) 
 

1.457 
 

(15.692) 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 
       

Αποσβέσεις 2.478 
 

2.491 
 

1.962 
 

1.927 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - 
 

14.917 
 

- 
 

13.439 

Προβλέψεις 302 
 

414 
 

302 
 

414 

Συναλλαγματικές διαφορές 414 
 

(54) 
 

414 
 

(54) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας 10 
 

(20) 
 

56 
 

(456) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.266 
 

4.143 
 

4.082 
 

4.038 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.676) 
 

(778) 
 

(1.750) 
 

(571) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.082) 
 

12.670 
 

(9.665) 
 

13.880 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.015 
 

(12.359) 
 

3.766 
 

(13.321) 

Μείον: 
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.575) 
 

(3.877) 
 

(3.572) 
 

(3.811) 

Καταβεβλημένοι φόροι - 
 

(163) 
 

- 
 

(82) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.591)   (1.576)   (2.950)   (289) 

Επενδυτικές Δραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - 
 

(89) 
 

- 
 

(139) 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους - 
 

(594) 
 

(832) 
 

(1.912) 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων 18 
 

(175) 
 

20 
 

96 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (7.106) 
 

(421) 
 

(7.090) 
 

(382) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7.108 
 

56 
 

6.902 
 

32 

Τόκοι εισπραχθέντες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Μερίσματα εισπραχθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 
 

- 
 

- 
 

- 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 20   (1.223)   (1.000)   (2.305) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.446 
 

3.526 
 

6.446 
 

3.000 

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια από τρίτους - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εξοφλήσεις δανείων (3.542) 
 

(1.663) 
 

(3.204) 
 

(1.041) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) - 
 

(243) 
 

- 
 

(243) 

Μερίσματα πληρωθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.904   1.621   3.242   1.716 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
(667)  (1.178)  (708)  (879) 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.532   4.261   2.404   3.664 

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1   0       - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.866   3.084   1.696   2.785 
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3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

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

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

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

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

την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

3.2. Λογιστικές αρχές 

3.2.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 

«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την 

ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό 

Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 

«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων 

για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα 

πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε 

άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές 

διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την 

προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι 

τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές 

Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από 

την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν 

την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν 

εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, 

κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με 

την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2014) 
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Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις 

συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας 

Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό 

βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και 

αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης 

περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. 

Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός 

παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως 

αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές.  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα πρέπει 

να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 

παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει 

ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται 

στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

3.2.2. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που 

συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 

2010, και  είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα 

ΔΠΧΑ 2010 - 2012 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 

νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: 

Συνάθροιση λειτουργικών τομέων,  ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση 

τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
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προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που 

συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 

2011, και  είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα 

ΔΠΧΑ 2011 - 2013 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 

νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, 

ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 

40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 

ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων 

παροχών.  Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό 

ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.3. Εκτιμήσεις 

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

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα 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 

2013. 

3.4. Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς 

3.4.1. Εμπορικές δραστηριότητες 

Κατά το α’ εξάμηνο 2014 η εταιρεία επικεντρώθηκε στρατηγικά πίσω από το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», τη μόνη σειρά αλλαντικών 

με ελαιόλαδο παγκοσμίως. Οι βασικοί άξονες υποστήριξης που επιλέχθηκαν ήταν η καινοτομία, με αιχμή του δόρατος την 

premium σειρά «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Gourmet», και η διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» κατά το α’ εξάμηνο 

του έτους αναπτύχθηκε με ρυθμό +21% σε αξία μέσα σε μια στάσιμη αγορά (IRI Ιούνιος 2014). Η στρατηγική αυτή 

βοήθησε να βελτιωθεί σημαντικά η κερδοφορία κατά α’ εξάμηνο 2014 και να ενδυναμωθεί η πρώτη θέση στην αγορά των 

σούπερ μάρκετ, φτάνοντας σε μερίδιο 24,3% σε αξία (IRI YTD Ιούνιος 2014).  

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής, που διέπεται από την 

σταδιακή ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά με περιορισμό των επενδυτικών ροών. Στην Ισπανία, 

πραγματοποιήθηκε επαναλανσάρισμα της καινοτόμας σειράς προϊόντων της θυγατρικής, υπό τη νέα, για πρώτη φορά 

παρουσιαζόμενη στην Ευρώπη, επωνυμία «Oliving». Στη Γερμανία ο Όμιλος προχώρησε σε συμφωνία με μεγάλους τοπικούς 

διανομείς και αλυσίδες για την σταδιακή τοποθέτηση των προϊόντων «Oliving» στα Γερμανικά ράφια, με έναρξη 

τοποθετήσεων το 2015. 

3.4.2. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων 

Την 30η Μαΐου 2014 έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενικής συνέλευση των μετόχων. Συνοπτικά: 

 Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 

 Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 

 Εγκρίθηκε η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2014 και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2014 

 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2013 και  προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του 

Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014  
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 Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 Εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας 

συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας 

 Εγκρίθηκαν οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option) καθώς και οι βασικοί όροι αυτού 

3.4.3. Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Ρεθύμνου 

Την 14η Μαρτίου 2014 προκλήθηκε πυρκαγιά στις αποθήκες αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου. Εφαρμόζοντας 

απόλυτα το σύστημα εκτάκτων αναγκών και τηρώντας τις διαδικασίες ασφαλείας κανένα μέλος του προσωπικού της 

εταιρείας κινδύνεψε. Από την πυρκαγιά δεν επηρεάστηκε το εργοστάσιο παραγωγής και οι χοιροτροφικές μονάδες. Στο 

διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την 30/6/2014, η εταιρεία έλαβε προκαταβολή αποζημίωσης 2,0 εκ. € ως διευκόλυνση για 

την αναπλήρωση μέρους της ζημιάς. Εντός του Αυγούστου 2014, με το πέρας της διαδικασίας πραγματογνωμοσύνης, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανήλθε σε €9,15 

εκ. και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της 

απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία λόγω της άνω πυρκαγιάς. Η αποζημίωση κατεβλήθη από το συνασφαλιστικό 

σχήμα απαρτιζόμενο από τις εταιρείες «Groupama – Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε.», «Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.», «Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.», «Generali 

Hellas A.A.E.» και «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.» κατά την αναλογία συμμετοχής έκαστης συνασφαλίστριας εταιρείας. 

3.4.4. Αποεπένδυση "Creta Farms Nordic AB" 

Κατά την τρέχουσα περίοδο και στα πλαίσια των ευρύτερων αλλαγών στην στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, η 

μητρική εταιρεία προχώρησε σε κίνηση πλήρους αποεπένδυσης από τον συνεταιρισμό/κοινοπραξία "Creta Farms Nordic AB" 

με την Σουηδική Parsons Sverige AB, πράξη που υλοποιήθηκε με την μεταβίβαση έναντι συμβολικού τιμήματος του μεριδίου 

της Ελληνικής εταιρείας προς την Σουηδική. 

3.4.5. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2013 

Εντός της περιόδου αναφοράς και σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από 

τους νόµιµους ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 τόσο στη μητρική εταιρία όσο και στις 

θυγατρικές ημεδαπές της εταιρίες, εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά µε συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

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 / Ζώντα ζώα 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  

Αρ. Προϊόν Όμιλος Εταιρεία 

1 Αλλαντικά 44.855 44.433 

2 Χοιροτροφική 3.527 3.408 

  Σύνολα 48.382 47.841 

3.5.3.  Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σημαντική χώρα 

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια. 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 

Ελλάδα 47.191 42.215 

Κύπρος 716 810 

Ισπανία 476 481 

Σύνολα 48.382 43.507 
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3.5.4.  Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

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

Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή 

  Ελλάδα Κύπρος Ισπανία Αμερική Σύνολο 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 88.298 0 23 228 88.549 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  3.701 - - - 3.701 

Αποθέματα 7.861 90 92 64 8.108 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 12.592 551 278 81 13.502 

Λοιπές Απαιτήσεις 20.485 19 189 17 20.710 

3.5.5.  Πελάτες με συμμετοχή  >10% στα συνολικά έσοδα 

Τρείς πελάτες του ομίλου συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, αντιπροσωπεύοντας 

το 45% αυτού. 

3.5.6. Συμφωνίες μεγεθών κατά τομέα  

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

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

Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα 

  Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

  30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013 

Πωλήσεις 44.855 37.507 3.527 5.999 48.382 43.507 

Κόστος πωληθέντων (24.242) (20.957) (3.186) (5.932) (27.429) (26.889) 

Μικτό κέρδος 20.613 16.550 341 68 20.954 16.618 

Έξοδα διοίκησης (2.574) (2.849) (106) (150) (2.680) (2.998) 

Έξοδα διάθεσης (13.805) (12.994) (394) (353) (14.199) (13.346) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα 418 567 26 (760) 444 (193) 

EBIT 4.652 1.274 (134) (1.194) 4.519 80 

3.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

παρακάτω. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 22.725 67.819 50.591 3.292 7.895 8.657 160.981 

Προσθήκες - 44 210 52 65 470 842 

Αναπροσαρμογή - (867) - - - (479) (1.346) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (5) (7) - (6) - (18) 

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

Μειώσεις - - (35) (8) (4) (27) (74) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 22.725 66.991 50.760 3.336 7.943 8.622 160.377 

Προσθήκες 2.165 4.466 79 70 77 174 7.031 

Αναπροσαρμογή (3.458) (4.117) (5.452) (69) (127) - (13.223) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 1 1 - 1 - 4 

Μειώσεις (4.048) (4.781) (244) (335) (3) (0) (9.411) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 17.384 62.560 45.145 3.002 7.892 8.796 144.778 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες - 1.202 2.493 82 173 - 3.949 

Αναπροσαρμογή - (197) - - - - (197) 

Συναλλαγματικές διαφορές - (1) (2) - (4) - (7) 

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

Μειώσεις - - (15) (8) (1) - (23) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 - 15.285 35.353 2.967 7.223 - 60.827 

Προσθήκες - 616 1.245 38 92 - 1.992 

Αναπροσαρμογή 

 

60 (4.161) (68) (120) - (4.289) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 0 0 - 1 - 2 

Μειώσεις - (1.772) (209) (321) (2) - (2.303) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 - 14.189 32.228 2.617 7.194 - 56.229 
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Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 22.725 53.538 17.715 399 839 8.657 103.874 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 22.725 51.706 15.407 369 721 8.622 99.550 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2014 17.384 48.371 12.916 385 697 8.796 88.549 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 19.763 44.394 45.885 2.870 7.400 8.174 128.487 

Προσθήκες 
 

9 210 52 61 470 803 

Μειώσεις 

  

(11) (8) (3) (23) (45) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 19.763 44.403 46.085 2.914 7.458 8.622 129.245 

Προσθήκες 2.165 4.454 74 70 77 174 7.014 

Αναπροσαρμογή / Απομειώσεις (3.458) (4.117) (5.452) (69) (127) 

 

(13.223) 

Μειώσεις (4.048) (4.585) (217) (267) 
 

(0) (9.117) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 14.422 40.155 40.490 2.647 7.408 8.796 113.919 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

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

Προσθήκες 
 

628 2.217 71 155 
 

3.072 

Μειώσεις 

  

(5) (8) 

  

(13) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 - 7.862 31.977 2.592 6.810 - 49.241 

Προσθήκες 
 

335 1.115 35 78 
 

1.563 

Αναπροσαρμογή / Απομειώσεις 

 

60 (4.161) (68) (120) 

 

(4.289) 

Μειώσεις 
 

(1.763) (194) (259) 
  

(2.216) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 - 6.494 28.737 2.300 6.768 - 44.299 

       

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 19.763 37.160 16.120 341 745 8.174 82.305 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 19.763 36.541 14.108 322 648 8.622 80.004 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2014 14.422 33.661 11.753 347 640 8.796 69.620 

3.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

O Όμιλος 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 7.647 884 5.357 13.888 

Προσθήκες 17 149 4 170 

Αναπροσαρμογή (4.332) - - (4.332) 

Συναλλαγματικές διαφορές (98) - - (98) 

Διαγραφή Frantoio Gentileschi SpA 
 

(1) (14) (15) 

Μειώσεις (10) (12) - (23) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 3.225 1.020 5.347 9.592 

Προσθήκες 1 70 5 75 

Συναλλαγματικές διαφορές 21 - - 21 

Μειώσεις - (1) - (1) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 3.246 1.089 5.352 9.687 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 2.060 142 2.332 4.534 

Προσθήκες 652 106 327 1.085 

Αναπροσαρμογή (2.123) - - (2.123) 

Συναλλαγματικές διαφορές (15) - - (15) 

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

Μειώσεις - (0) - (0) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 574 247 2.655 3.476 

Προσθήκες 279 62 152 494 

Αναπροσαρμογή (154) - - (154) 

Συναλλαγματικές διαφορές 4 - - 4 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 703 310 2.807 3.820 

    
  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.588 742 3.025 9.354 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 2.651 772 2.692 6.115 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2014 2.543 779 2.545 5.867 
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Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 5.394 883 5.343 11.620 

Προσθήκες 17 149 4 170 

Αναπροσαρμογή (4.332) 
  

(4.332) 

Μειώσεις 
 

(12) 
 

(12) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 1.078 1.020 5.347 7.446 

Προσθήκες 1 70 5 75 

Μειώσεις 

 

(1) 

 

(1) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 1.079 1.089 5.352 7.520 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2012 1.948 142 2.328 4.419 

Προσθήκες 367 106 327 800 

Αναπροσαρμογή (2.123) 

  

(2.123) 

Μειώσεις 
 

(0) 
 

(0) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2013 193 247 2.655 3.096 

Προσθήκες 184 62 152 399 

Αναπροσαρμογή / Απομειώσεις (154) 
  

(154) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 223 310 2.807 3.341 

    
  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 3.445 741 3.015 7.201 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 886 772 2.692 4.350 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2014 856 779 2.545 4.180 

 

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 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         

  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 

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 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 

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

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 
 

Παράμετροι υπολογισμού παρονομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών ανά μετοχή 

  1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 Σταθμισμένη τιμή 

Περιγραφή 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούμενη 
περιόδος 

Παρονομαστής βασικών κερδών ανά μετοχή             

Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 180 29.480.000 180 29.480.000 29.480.000 

Αυξήσεις             

Αύξηση με μετρητά - - - - - - 

Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών 
Μετοχών 

29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Παρονομαστής απομειωμένων κερδών ανά 

μετοχή       

Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές - - - - - - 

Λοιποί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές - - - - - - 

Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών 

Μετοχών 
29.480.000 - 29.480.000 - 29.480.000 29.480.000 
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Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) 

    1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 

Αρ. Περιγραφή Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0353 0,0678 (0,5921) (0,4768) 

Β. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
  

    

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών 1.041.626 2.000.112 (17.453.982) (14.055.702) 

  Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,0353 0,0678 (0,5921) (0,4768) 

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: 

 Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 

  1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 2.706 3.810 2.705 2.361 

Αγορές περιόδου 392 51 392 200 

Πωλήσεις περιόδου (154) (203) (154) (0) 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (2.438) (7.333) (2.438) (2.904) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  3.701 3.957 3.701 2.914 

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

3.197 7.633 3.197 3.257 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κύκλο εργασιών 2.201 4.669 2.201 2.704 

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

996 147 996 553 

          

Ενσωματωμένα σε:         

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

996 147 996 553 

Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(3.501) (5.214) (3.501) (3.308) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(2.505) (5.066) (2.505) (2.755) 

               

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή (τμχ) 14.471 11.827 14.471 11.735 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή (τμχ) 16.461 20.299 16.454 12.830 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Ενεργητικού (τμχ) 

30.932 32.126 30.925 24.565 

3.9.2. Αποθέματα 

Τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30/6/2014 παρουσιάζονται παρακάτω. 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Αποθέματα   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Εμπορεύματα   299   303   117   96 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή   4.051   3.559   3.788   3.297 

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα   82   166   82   163 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   2.897   2.674   2.882   2.613 

Αναλώσιμα υλικά   40   41   39   41 

Ανταλλακτικά   597   555   597   555 

Είδη συσκευασίας   142   129   140   127 

    8.108   7.427   7.646   6.891 

Το έξοδο των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου ανέρχεται σε 21.745 χιλ. € για την εταιρεία 

και 22.239 χιλ. € για τον Όμιλο. Η ζημία των αποθεμάτων που προκλήθηκε λόγω της πυρκαγιάς τον Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 

3,0 εκ. €. 
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3.9.3. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Εμπορικές απαιτήσεις   12.854   11.074   13.231   10.729 

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   2   23   3.322   3.894 

Επιταγές εισπρακτέες   642   1.051   629   1.046 

Γραμμάτια Εισπρακτέα   3   3   3   3 

    13.502   12.152   17.185   15.672 
 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί   10.396   2.328   13.266   4.853 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   9.237   9.350   26.336   26.005 

Λοιποί χρεώστες   291   425   175   309 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   417   561   2   140 

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων   -   -   -   - 

Απαιτήσεις από προσωπικό   370   305   249   208 

    20.710   12.969   40.027   31.515 

Η μεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασμούς του ενεργητικού οφείλεται σε: 

 Αύξηση εμπορικών απαιτήσεων εταιρείας λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.  

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

αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες καθώς και συμβατική χρηματοδότηση συνδεδεμένων εταιρειών. 

 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. 

 Στο κονδύλι «Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί περιλαμβάνεται λογισμένο ποσό απαίτησης από 

ασφαλιστικές εταιρείες ποσού 7,15 εκ. € που αφορά τη ληφθείσα αποζημίωση λόγω της πυρκαγιάς. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων της τάξεως των 300 χιλ. €. 

3.9.4. Δανεισμός 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Δανειακές υποχρεώσεις   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Ομολογιακά δάνεια   38.239   41.490   38.239   41.490 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   2.019   2.008   2.019   2.008 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   6.442   2.986   6.442   2.986 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   58.628   55.468   52.274   48.774 

    105.329   101.952   98.975   95.257 

3.9.5. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

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

    Όμιλος   Εταιρεία 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Εμπορικές υποχρεώσεις   11.160   11.077   9.678   9.544 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   -   -   2.604   2.279 

Επιταγές πληρωτέες   9.024   7.942   8.966   7.721 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   304   300   289   288 

    20.489   19.318   21.536   19.833 

Η αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων οφείλεται στο γεγονός άντλησης έμμεσης ρευστότητας από τους προμηθευτές για 

την αντιμετώπιση της ζημίας και αναπλήρωση των κατεστραμμένων αποθεμάτων από την πυρκαγιά στους αποθηκευτικούς 

χώρους της εγκατάστασης Ρεθύμνου. 
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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 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

  
1/1 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   1.736   1.784   544   493 

Πωλήσεις προϊόντων   45.878   40.405   46.627   40.807 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων   562   1.128   464   1.617 

Παροχή υπηρεσιών   207   190   206   190 

    48.382   43.507   47.841   43.107 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λειτουργικά έξοδα   
1/1 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

  
1/1 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   7.663   7.535   7.492   7.089 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   1.412   1.338   1.128   1.066 

Παροχές τρίτων   2.303   2.216   2.242   2.089 

Φόροι - τέλη   251   301   241   283 

Διάφορα έξοδα   11.167   9.603   11.084   9.238 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   4.272   4.142   4.082   4.038 

Αποσβέσεις   2.479   2.491   1.962   1.927 

Λειτουργικές προβλέψεις   302   376   302   376 

    29.848   28.003   28.532   26.107 

 

    Όμιλος   Εταιρεία 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

  
1/1 - 

30/6/2014 
  

1/1 - 
30/6/2013 

Έσοδα από υπηρεσίες τρίτων   33   2   33   31 

Λοιπές πωλήσεις   24   44   23   44 

Επιχορηγήσεις  / Επιδοτήσεις   -   15   -   8 

Έσοδα ενοικίων   20   14   20   14 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις   (213)   (135)   (213)   (134) 

Συναλλαγματικές διαφορές συναλλαγών   (414)   54   (414)   54 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα / έξοδα   1.305   (29)   798   (50) 

Ζημίες ανεπίδεκτων εισπράξεων   (66)   -   (66)   - 

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων   (290)   (168)   (290)   (159) 

Κέρδη / ζημίες από εκποίηση ακινητοποιήσεων   46   10   54   8 

    444   (193)   (56)   (183) 

Κατά το διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους πραγματογνώμονες 

των ασφαλιστικών εταιρειών, προέκυψε ποσό 2,5 εκ. € που αφορούσε σε απώλεια μικτών κερδών και περιελάμβανε 

αποζημίωση λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών και αύξησης του κόστους λειτουργίας. Το πόσο έχει καταχωρηθεί ως έσοδο 

πωλήσεων προκειμένου να αντικατοπτρίσει τη μη απώλεια του κύκλου εργασιών της εταιρείας λόγω της πυρκαγιάς. 

3.9.7. Ταμειακές ροές 

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

    Όμιλος   Εταιρεία 

Ταμειακές ροές   30/6/2014   31/12/2013   30/6/2014   31/12/2013 

Λειτουργικές ροές   (3.591)   (1.576)   (2.950)   (289) 

Επενδυτικές ροές   20   (1.223)   (1.000)   (2.305) 

Χρηματοδοτικές ροές   2.904   1.621   3.242   1.716 

    (667)   (1.178)   (708)   (879) 

3.10. Μερίσματα 

Από τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. 
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3.11. Δομή Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου όπως αυτή έχει την 30η Ιουνίου 2014, έχει ως εξής: 

Δομή Ομίλου 

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Συμμετοχή 

Σχέση με 
μητρική 

Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

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

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

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

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

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

3.12. Προβλέψεις 

3.12.1. Σχηματιζόμενες προβλέψεις 

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

      

Προβλέψεις   Όμιλος   Εταιρεία 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   200   199 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   538   529 

    738   727 

3.12.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεμότητα 

Αρ. Εταιρία Ομίλου 
Ημερομηνία μέχρι την οποία 

έχει ελεγχθεί φορολογικά 
Σχηματισμένες 

προβλέψεις 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 (199) 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2009 - 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2009 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms USA, LLC 31/12/2012 - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -  - 

8 Creta Farms LTD  -  - 

      (199) 

Για τις χρήσεις 2013, 2012 και 2011 η εταιρία καθώς και οι ημεδαπές εταιρείες του Ομίλου υπάχθηκαν στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο 

έλεγχος για τις χρήσεις αυτές ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε χωρίς επιφύλαξη.  

3.13. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

3.13.1. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι παροχές σε βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, όπως αυτές ορίζονται με βάση το Δ.Λ.Π 24, ανήλθαν σε 570 χιλ. € 

έναντι 547 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 
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3.13.2. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών που επιδρούν στα συνολικά έσοδα 

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

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

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα       

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

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

Στελέχη 

Αγορές Αγαθών (48)   (48)   

Πωλήσεις Αγαθών   728 728   

Παροχή Υπηρεσιών   - -   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 

συνδεμένα μέρη  
  441 441   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 

συνδεμένα μέρη 
(570)     (570) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας 

(618) 1.169 1.121 (570) 

 

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα αποτελέσματα       

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

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

που δεν 
ενοποιούνται 

Βασικά Διοικητικά 
Στελέχη  

Αγορές Αγαθών -   -   

Πωλήσεις Αγαθών   - -   

Παροχή Υπηρεσιών   - -   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηματοδοτήσεις προς 
συνδεμένα μέρη  

  - -   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές της εκδότριας από συναλλαγές με 

συνδεμένα μέρη 
(570)     (570) 

Σύνολο συναλλαγών με συνδεμένα μέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσματα της εκδότριας 

(570) - - (570) 

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

κεφαλαίων 

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

συνδεμένων μερών, εμφανίζονται στη συνέχεια. 

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

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) Στα βιβλία της εκδότριας Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων           

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις χορηγημένα από την εκδότρια 10.529   10.529     

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

19.020   9.834 66 9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  (2.807) (2.596) (7) (204) 

Σύνολα 29.550 (2.807) 17.767 59 8.916 

 

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

Όμιλος (Ενοποιημένες Καταστάσεις) 
Στις ενοποιημένες 

καταστάσεις 
Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Άλλα 

Συνδεδεμένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων           

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν απαίτηση για την 

εκδότρια 
9.120       9.120 

Λοιπές συναλλαγές με συνδεμένα μέρη που δημιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  (204) - - (204) 

Σύνολα 9.120 (204) - - 8.916 
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3.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Εντός του Αυγούστου 2014 διακανονίστηκε η ασφαλιστική αποζημίωση σε σχέση με την πυρκαγιά που προκλήθηκε το α’ 

τρίμηνο 2014. Μέρος της ληφθείσας αποζημίωσης χρησιμοποιήθηκε στην αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων (περίπου 

2,5 εκ. €). 

Περαιτέρω, εγκρίθηκε από το σύνολο των κοινοπρακτούντων τραπεζών, σε συνέχεια της δήλωσης πρόθεσης της Διοίκησης 

(Μάρτιος 2013), η απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία των θυγατρικών της εταιρειών «ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» και «ΦΑΡΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.». Οι διαδικασίες μετασχηματισμού αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του β’ εξαμήνου 2014. Σημειώνεται ότι 

τμήμα του Ομίλου που αφορά στη θυγατρική «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» από 1η Ιουλίου 2014 κατατάσσεται ως 

διακοπτόμενη δραστηριότητα βάσει των κριτηρίων και διατάξεων του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Η επίδραση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου θα 

εμφανιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2014. 
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Ε. Στοιχειά και πληροφορίες περιόδου 1/1 – 30/6/2014 
 

 

Διεύθυνση διαδικτύου:

Νόμιμος Ελεγκτής :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 88.549 99.550 69.620 80.004 Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 46.182 38.837 45.640 40.403

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.868 6.116 4.180 4.350 Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.201 4.669 2.201 2.704

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.854 10.867 23.351 23.860 Σύνολο κύκλου εργασιών 48.382 43.507 47.841 43.107

Αποθέματα 11.809 10.133 11.346 9.596 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 21.258 17.015 21.343 16.876

Απαιτήσεις από πελάτες 13.502 12.152 17.185 15.672

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.576 15.501 41.724 33.920

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 153.158 154.320 167.406 167.402 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.501) (5.214) (3.501) (3.308)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 20.954 16.618 21.039 16.825

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 100 4.941 21.405 25.202 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 256 (18.960) 1.457 (15.692)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 12.482 17.322 33.787 37.583 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 897 (17.715) 2.000 (14.056)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (2.206) (2.040) - - - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.042 (17.454) 2.000 (14.056)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 10.276 15.282 33.787 37.583 - Δικαιώματα μειοψηφίας (144) (261) - -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 46.701 46.484 46.701 46.484

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.548 9.236 4.001 6.590 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (108) (91) - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 58.628 55.468 52.274 48.774 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 789 (17.806) 2.000 (14.056)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.005 27.850 30.643 27.971 - Ιδιοκτήτες μητρικής 955 (17.526) 2.000 (14.056)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 142.882 139.037 133.619 129.819 - Δικαιώματα μειοψηφίας (166) (279) - -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 153.158 154.320 167.406 167.402

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0353 (0,5921) 0,0678 (0,4768)

30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

01.04- 01.04- 01.04- 01.04-

30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

Κύκλος εργασιών (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 26.351 20.940 26.075 21.585

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 789 (17.806) 2.000 (14.056) Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.255 2.164 1.255 1.302

Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων (5.796) - (5.796) - Σύνολο κύκλου εργασιών 27.605 23.103 27.329 22.887

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 13.144 9.184 13.144 9.075

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - - -

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.850) (2.585) (1.850) (1.683)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 12.939 9.317 12.939 9.248

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.036 (2.132) 2.368 (1.513)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.923 (3.039) 3.229 (2.354)

- Ιδιοκτήτες μητρικής 2.994 (2.977) 3.229 (2.354)
01.01- 01.01- 01.01- 01.01- - Δικαιώματα μειοψηφίας (72) (62) - -

30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (108) (101) - -

Λειτουργικές Δραστηριότητες Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 2.815 (3.139) 3.229 (2.354)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 256 (18.960) 1.457 (15.692) - Ιδιοκτήτες μητρικής 2.908 (3.057) 3.229 (2.354)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - - - Δικαιώματα μειοψηφίας (93) (82) - -
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.478 2.491 1.962 1.927 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0354 (0,1010) 0,0679 (0,0798)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - 14.917 - 13.439

Προβλέψεις 302 414 302 414

Συναλλαγματικές διαφορές 414 (54) 414 (54)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας 10 (20) 56 (456)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.266 4.143 4.082 4.038

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.676) (778) (1.750) (571)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.082) 12.670 (9.665) 13.880

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.015 (12.359) 3.766 (13.321)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.575) (3.877) (3.572) (3.811)

Καταβεβλημένοι φόροι - (163) - (82)

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.591) (1.576) (2.950) (289)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - (89) - (139)

Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (0) (594) (832) (1.912)

4. Στη σημείωση 3.12 της οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου.

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (7.106) (421) (7.090) (382)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7.108 56 6.902 32 Όμιλος Εταιρεία

Τόκοι εισπραχθέντες - - - - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 200 199

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - - Λοιπές προβλέψεις 538 529

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων - - - - 738 727

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 20 (1.223) (1.000) (2.305)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.446 3.526 6.446 3.000

Εξοφλήσεις δανείων (3.542) (1.663) (3.204) (1.041) Όμιλος Εταιρεία

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - (243) - (243) - Εισροές - 1.169

Μερίσματα πληρωθέντα - - - - - Εκροές - 48

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - - Απαιτήσεις 9.120 29.550

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.904 1.621 3.242 1.716 - Υποχρεώσεις 204 2.807

- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 570 570

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.532 4.261 2.404 3.664 - Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 0 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.866 3.084 1.696 2.785

12. Οι ταμειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ 331005 / 86 Α.Δ.Τ. Σ 728648/00

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0001235

11. Καμία ενοποιούμενη εταιρεία δεν  κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 30/6/2014. Ούτε η μητρική εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές την 30/6/2014.

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

αποσβέσεων
5.198 1.012 4.983 1.175

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

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων
5.198 1.012 4.983 1.175

8. Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου, αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 

μετατροπή εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου.

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

10. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στην οικονομική έκθεση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις

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

αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

Grant Thornton  (AM ΣΟΕΛ 127)

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

147 996 553

(14.838)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.955 (171) 3.996 210

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 391 555 390 555

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ

7.060 (10.183)

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

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μεταβολής εκτιμήσεων
6.997 2.571 7.060 3.256

(12.347)6.997

5.097 (12.109)

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 996

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000

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

από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

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

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

αποσβέσεων

4.519

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Ντζανάτος Δημήτρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 

καταστάσεων:

www.cretafarm.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

20
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
9618

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3. Στη σημείωση 3.11 της οικονομικής έκθεσης γνωστοποιούνται οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μία από τις εταιρείες και τις κοινοπραξίες που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό που κατέχει άμεσα ή έμμεσα η μητρική εταιρεία και η μέθοδος ενσωμάτωσης που 

εφαρμόστηκε για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία.

(708) (879)(667) (1.178)

Ρέθυμνο, 22 Αυγούστου 2014

1. Την 14η Μαρτίου 2014 προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου. Τον Αύγουστο 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής 

αποζημίωσης. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης ανήλθε σε €9,15 εκ. και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και 

σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία λόγω της άνω πυρκαγιάς.

2. Κατά την τρέχουσα περίοδο και στα πλαίσια των ευρύτερων αλλαγών στην στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, η μητρική εταιρεία προχώρησε σε κίνηση 

πλήρους αποεπένδυσης από τον συνεταιρισμό/κοινοπραξία "Creta Farms Nordic AB" με την Σουηδική Parsons Sverige AB, πράξη που υλοποιήθηκε με την μεταβίβαση 

έναντι συμβολικού τιμήματος του μεριδίου της Ελληνικής εταιρείας προς την Σουηδική. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών 

ή/και στα αποτελέσματα μετά από φόρους ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

36.693

33.787

37.583 53.21715.284

10.276 18.887 39.161
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/6/2014 ανήλθε σε 644 άτομα για τον Όμιλο και 637 για την εταιρεία. Κατά την 30/6/2013 ο Όμιλος 

απασχολούσε 599 άτομα και 576 η εταιρεία.

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

Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, με διακριτή 

παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν 

ως εξής:

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(175)


