
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 108.119 108.443 85.099    85.340
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.198 6.738 6.186 5.725
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.280 11.301 22.591 22.542
Αποθέματα 16.010 16.706 13.099 13.474
Απαιτήσεις από πελάτες 32.050 28.731 44.260 39.292
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    13.148    14.250    11.361    12.344
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 187.806 186.169 182.596 178.717
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων    49.460    48.925   53.066   51.188
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)    61.842    61.307   65.448   63.570
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)      (300)      (198)            -            -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)   61.541   61.109   65.448   63.570
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37.702 30.808 37.297 30.280
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.818 11.049 9.287 8.638
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 33.326 40.362 28.514 35.273
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   43.418   42.840   42.050   40.955
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 126.264 125.060 117.148 115.147
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 187.806 186.169 182.596 178.717

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
     31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)     61.109   66.353   63.570   60.661
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  432 356 1.878 1.329
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων           - (49) - -
Διανεμηθέντα μερίσματα   - - - -
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών              -            -            -            -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  
(31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)     61.541   66.659   65.448   61.990

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.  Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικο-
νομικών καταστάσεων της περιόδου. 

2.  Στη σημείωση 5.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομί-
λου.

3.  Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη που αφορούν τη θυγατρική ΤΕΤΟ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. (υποθήκες και προσημειώσεις) 
ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

4. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία :
    ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   198 198
 Λοιπές προβλέψεις   1.410 1.131
    1.608 1.329

5.  Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας περιόδου ήταν 751 άτομα για τον Όμιλο και 690 άτομα για την 
εταιρία, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης (31/3/2010) ήταν 776 για τον Όμιλο και 717 άτομα για την εταιρία.

6.  Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδε-
δεμένα 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:

    ΟΜΙΛΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 - Εισροές   - 627
 - Εκροές   - 318
 - Απαιτήσεις   4.965 17.608
 - Υποχρεώσεις   1 546
 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 449 356
 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης   - -
 - Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
7.  Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου, αφορούν σε συναλλαγματικές δι-

αφορές που προκύπτουν από μετατροπή εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου.
8.  Στη σημείωση 5.7 των οικονομικών καταστάσεων 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.

9.  Κατά την τρέχουσα περίοδο ( 1/1-31/3/2011) ενσωματώνονται για πρώτη φορά, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην περίοδο 1/1 - 31/3/2010 
οι εταιρείες «Creta Foods S.A.» με έδρα το Λουξεμβρούργο, η εταιρεία «Creta Farms LTD» με έδρα την Κύπρο και η εταιρεία «Creta 
Farms Nordic AB» με έδρα τη Σουηδία, καθώς ιδρύθηκαν σε μετάπειτα περίοδο.

10.  Σημειώνεται πως η θυγατρική εταιρεία «Creta Farms USA, LLC» ενσωματώνεται στις οικονομικές καταστάσεις βάσει της μεθόδου ολικής 
ενοποίησης στην περίοδο 1/1-31/3/2011 ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είχε ενσωατωθεί με τη μέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης καθότι την περίοδο εκείνη αποτελούσε κοινοπραξία του Ομίλου. 

11.  Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθ-
μισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία. 

12.  Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
17. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 997 χιλ. € για τον Όμιλο και 850 χιλ. € για την Εταιρεία.
18. Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010
Κύκλος εργασιών 
(μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 21.064 22.557 20.970 22.544
Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)   1.798   2.275      999   1.237
Σύνολο κύκλου εργασιών 22.862 24.831 21.969 23.781
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 10.272 9.498 10.637 10.107
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (935) 297 (799) 174
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.312) (1.102)    (720)    (636)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες    9.824 10.968 10.117 10.882
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.027 1.764 3.487 2.533
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 986 1.099 2.599 1.934
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)     137    355 1.878 1.329
- Ιδιοκτήτες μητρικής 299 377 1.878 1.329
- Δικαιώματα μειοψηφίας  (162)    (22)            -         -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)    295         -         -         -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α) + (Β)    432    355 1.878 1.329
- Ιδιοκτήτες μητρικής 535 377 1.878 1.329
- Δικαιώματα μειοψηφίας    (102)      (22)            -           -
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)    0,0101 0,0128 0,0637 0,0451
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων    2.858    3.594    4.111    4.067

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)  
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές Δραστηριότητες 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 986 1.099 2.599 1.934
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 832 1.830 623 1.534
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - - - -
Προβλέψεις 0 - - -
Συναλλαγματικές διαφορές - - - -
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) 
επενδυτικής δραστ/τητας (11) - (108) -
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.050 664 996 599
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται μ
ε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 692 (1.610) 374 (1.745)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.343) 4.257 (3.652) 2.105
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 501 (2.554) 1.026 (219)
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.050) (664) (996) (599)
Καταβεβλημένοι φόροι (61) (76) (61) (76)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες            -           -         -           -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)    (403)   2.947    802   3.534
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
& λοιπών επενδύσεων - - - (250)
Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (388) - (1.713) -
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - - -
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (997) (566) (850) (294)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άυλων παγίων στοιχείων 21 34 7 34
Τόκοι εισπραχθέντες          1           -              -           -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.362)   (532)   (2.556)   (511)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 - - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 15.764 - 15.764 -
Εξοφλήσεις δανείων (15.705) (3.905) (15.306) (3.905)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) (143) (93) (143) (93)
Μερίσματα πληρωθέντα - - - -
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες             -           -           -           -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές 
δραστηριότητες (γ)       (82) (3.998)      315 (3.998)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.847) (1.583) (1.439)   (974)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου    4.442    4.984    3.305   3.710
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα    (10)          -           -          -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.585   3.401   1.866   2.735

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 501342 / 09

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 656966 / Α.Μ. Αδείας Α’ Τάξεως : 0012835

Ρέθυμνο,  27 ΜαÀου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cretafarm.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο  των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011


