
Διεύθυνση διαδικτύου: www.cretafarm.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 114.413 116.251 88.598 89.994 Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 46.333 46.065 46.136 46.416
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.930 6.962 4.223 4.255 Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.728 5.625 2.611 2.684
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.711 522 17.004 16.811 Σύνολο πωλήσεων 51.061 51.690 48.747 49.100
Αποθέµατα 19.609 18.540 16.071 15.144 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (των µη βιολογικών στοιχείων) 17.701 22.400 19.074 21.962
Απαιτήσεις από πελάτες 31.347 25.186 37.410 27.307 331 1.030 203 714
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.418 10.708 8.981 8.219
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 184.428 178.169 172.288 161.729 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.354) (5.234) (783) (2.947)

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 21.406 23.821 21.105 22.414
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.696 4.346 4.884 4.763
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 52.679 53.358 50.052 48.280 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 622 2.106 2.957 2.676
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 65.060 65.740 62.433 60.662 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 104 1.630 2.421 2.353
Δικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 576 613 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 65.636 66.353 62.433 60.662 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 141 1.639 2.421 2.353
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 26.067 32.736 24.631 31.681 - Δικαιώµατα µειοψηφίας (37) (10) - -
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.450 11.191 8.647 8.210
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 46.152 42.391 41.861 37.337 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (173) - - -
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.124 25.498 34.716 23.839 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (69) 1.630 2.421 2.353
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 118.792 111.816 109.854 101.067
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 184.428 178.169 172.288 161.729 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (32) 1.639 2.421 2.353

- Δικαιώµατα µειοψηφίας (37) (10) - -
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,0048 0,0553 0,0821 0,0798

6.297 8.117 7.941 7.933

30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009
1.4-30.06.2010 1.4-30.06.2009 1.4-30.06.2010 1.4-30.06.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 66.353 67.395 60.661 59.144
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 23.777 23.203 23.592 23.327
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (69) 1.630 2.421 2.353 Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.453 2.899 1.374 1.445
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - - - - Σύνολο πωλήσεων 26.230 26.102 24.966 24.772
Διανεµηθέντα µερίσµατα (649) (648) (649) (648) Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (των µη βιολογικών στοιχείων) 8.203 11.658 8.967 11.231
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων - 7 - - 34 436 28 448
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα) 65.636 68.384 62.433 60.849 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (252) (2.509) (147) (1.383)

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 10.438 12.485 10.223 11.740
932 2.189 2.351 2.408

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (682) 1.106 1.023 1.296
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (251) 913 1.092 1.156

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (214) 913 1.092 1.156
- Δικαιώµατα µειοψηφίας (37) - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (173) - - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (424) 913 1.092 1.156

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (387) 913 1.092 1.156
- Δικαιώµατα µειοψηφίας (37) - - -

Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0,0073) 0,0282 0,0371 0,0392
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 198 198 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Λοιπές προβλέψεις 1.289 1.100 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.703 4.098 3.874 3.970

1.487 1.298

1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2010 1.1-30.06.2009
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 622 2.106 2.957 2.676
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -

Περιγραφή Όµιλος Εταιρεία Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
- Εισροές 46 905 Αποσβέσεις 3.601 3.771 3.057 3.169
- Εκροές - 134 Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (43) - (43) -
- Απαιτήσεις 3.968 11.740 Προβλέψεις (95) (687) (121) (687)
- Υποχρεώσεις - 134 Συναλλαγµατικές διαφορές (25) - 16 -
- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 841 841 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (52) - (92) -
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.125 2.244 2.018 2.091
- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.058) (1.823) (928) (1.062)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.637) 1.489 (7.897) (1.726)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 10.294 (4.886) 10.052 (2.559)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.352) (2.244) (2.245) (2.091)
Καταβεβληµένοι φόροι (53) (102) (53) (101)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.327 (133) 6.721 (291)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - (250) (250) (250)
Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (1.783) - (3.748) -

25 - 25 -
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου.
14. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση. Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (2.084) (1.959) (1.670) (1.844)
15. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 343 175 25 164

Τόκοι εισπραχθέντες 92 4 92 4
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 271 - 271 -
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.136) (2.030) (5.254) (1.927)
Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.480 20.077 7.480 20.077

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Εξοφλήσεις δανείων (9.811) (16.926) (9.429) (16.438)
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (350) (129) (350) (129)

Μερίσµατα πληρωθέντα - (648) - (648)
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) (2.681) 2.373 (2.299) 2.861
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.490) 210 (833) 643

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.984 3.315 3.710 1.748
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 - - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.501 3.525 2.877 2.391
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 501342 / 09 Α.Δ.Τ. ΑΒ 656966 / Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0012835

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ  Α.Β.Ε.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου, 74100 Ρέθυµνο Κρήτης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Iουνίου 2010

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

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

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Ντζανάτος Δηµήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των 
οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου.
2. Την 11/3/2010 καταβλήθηκε ποσό 250 χιλ. € που αφορά σε αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία «Creta Farms España, S.L.» που 
συµµετέχει η µητρική εταιρεία κατά 50%. Το γεγονός δεν επέφερε µεταβολή σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών ή/και στα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής. Στη σηµείωση 7.2 της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης γνωστοποιείται το γεγονός.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση µέθοδος)
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

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

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου ήταν 798 άτοµα για τον Όµιλο και 736 άτοµα για την 
εταιρία, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης (31/12/2009) ήταν 827 για τον Όµιλο και 769 άτοµα για την εταιρία.

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα 
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο 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:

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

9. Στη σηµείωση 7.9 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης γνωστοποιούνται οι επωνυµίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µία από 
τις εταιρείες και τις κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό που κατέχει άµεσα 
ή έµµεσα η µητρική εταιρεία και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία.

3. Στη σηµείωση 7.3 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρεία του Οµίλου.
4. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη που αφορούν στη µητρική, προσηµείωση ποσού 440,2 χιλ. € και στις θυγατρικές, 
υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

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

18. Καµία εταιρεία του Οµίλου δεν κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 30/6/2010.

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

Ρέθυµνο,  Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

10. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς για τον Όµιλο και την Εταιρεία βάσει του Ν. 3845/2010 αναµένεται να ανέλθει στο ποσό των 243 χιλ. €.και 
έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1 - 30/6/2010.
11. Οι τυχόν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της 
Εταιρείας.
12. Τα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του 
σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

16. Ακολουθώντας µια σταθερή στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και παρουσίας σε νέες αγορές, ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία 
σύστασης κοινοπραξιών (Joint Ventures) µε στρατηγικούς συνεργάτες παγκοσµίου εµβέλειας, σε χώρες του εξωτερικού.

17. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν σε 1,9 εκ. € για τον Όµιλο και 1,5 εκ. € για την Εταιρεία.


