
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

Νόκηκνο Διεγθηήο :

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο:

31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 101.827 103.874 81.613 82.305 Κύθινο εξγαζηώλ (κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 17.897 20.557 18.818 20.038

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.604 9.353 4.585 7.201 Κύθινο εξγαζηώλ (βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 2.506 1.997 1.402 903

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.743 10.737 23.715 23.786 ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 20.403 22.553 20.220 20.942

Απνζέκαηα 10.708 13.820 9.065 11.760 Μηθηό θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ) 7.831 7.460 7.801 8.855

Απαηηήζεηο από πειάηεο 12.748 32.549 16.832 34.496

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16.030 17.877 31.810 32.849

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 158.660 188.210 167.620 192.397 Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (2.629) (1.070) (1.625) (641)

Κηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 7.300 8.432 7.577 9.203

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 12.382 12.382 12.382 12.382

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 11.846 26.314 29.449 41.151 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (16.828) (1.764) (14.179) 109

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 24.227 38.695 41.830 53.533 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (14.676) (2.203) (11.702) (226)

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) (1.885) (1.688) - - - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.477) (2.080) (11.702) (226)

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 22.342 37.007 41.830 53.533 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (199) (123) - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 49.272 51.327 49.272 51.327

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 8.917 11.031 6.152 8.592 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 10 227 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 47.526 45.205 40.661 38.702 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (14.666) (1.976) (11.702) (226)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 30.603 43.640 29.704 40.244 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.469) (1.898) (11.702) (226)

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 136.319 151.203 125.790 138.864 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (197) (77) - -

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 158.660 188.210 167.620 192.397

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,4911) (0,0706) (0,3970) (0,0077)

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (14.666) (1.976) (11.702) (226) Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (16.828) (1.764) (14.179) 109

Λνηπέο θηλήζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ - - - - Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) - - - -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα - - - - Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ - - - - Απνζβέζεηο 1.309 1.225 962 958

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 14.917 - 13.439 -

Πξνβιέςεηο 234 4 234 -

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) - (13) -

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο (12) (9) (225) (160)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.173 2.035 2.085 1.918

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 118 1.271 255 1.204

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 10.594 (5.096) 11.258 (5.995)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (10.539) 2.427 (11.393) 2.318

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.142) (1.531) (1.142) (1.439)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (1) (2) (1) (2)

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 810 (1.441) 1.280 (1.089)

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ - - (25) (150)

Σακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (420) (41) (965) (947)

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (136) (798) (97) (763)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2 4 2 -

Σόθνη εηζπξαρζέληεο - 0 - -

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - - -

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ - - - -

3. ηε ζεκείσζε 6.6 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ. Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (729) (835) (988) (1.859)

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Όκηινο Δηαηξεία Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 200 199 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

Λνηπέο πξνβιέςεηο 534 434 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 357 2.845 - 2.845

734 632 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (824) (1.438) (592) (1.199)

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (52) (110) (52) (110)

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - - - -

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (518) 1.297 (644) 1.535

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.261 5.405 3.664 4.856

Όκηινο Δηαηξεία Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 0 (3) - -

- Δηζξνέο - 893 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 3.824 4.422 3.312 3.443

- Δθξνέο - 835

- Απαηηήζεηο 9.316 28.244

- Τπνρξεώζεηο 386 2.461

- πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 259 259

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - -

- Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - - Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

& ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ

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

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ ΣΑΘΗΡΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ

11. Οη ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Α.Γ.Σ. Ξ 331005 / 86 Α.Γ.Σ.  728648/00

Α.Μ. Αδείαο Α' Σάμεσο : 0001235

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ:

www.cretafarm.gr

Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (ΑΜ ΟΔΛ 11521)

Grant Thornton  (AM ΟΔΛ 127)

Σεηάξηε, 29 Μαίνπ 2013

10. Κακία ελνπνηνύκελε εηαηξεία δελ  θαηέρεη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/3/2013. Ούηε ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο ηελ 

31/3/2013.

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

- 96

Ρέζπκλν, 29 Καίνπ 2013

22.342 43.885

(352)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

9. Σα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηι. € όπσο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο

8. Σα θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ 

όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία.

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ

3. Ο Όκηινο πξνέβε ζηε δηάζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλνπξαμίαο "Frantoio Gentileschi SpA".ηε ζεκείσζε 6.14 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

δίλνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Η ελ ιόγσ θνηλνπξαμία δελ ελζσκαηώζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.

2.825

(1.413)(437) (979)

-(175)

7. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ, αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από κεηαηξνπή εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθό, ζην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ.

2. ηε ζεκείσζε 6.12 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γλσζηνπνηνύληαη νη επσλπκίεο, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο θαη ηηο 

θνηλνπξαμίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ην πνζνζηό πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ε 

κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα θάζε εηαηξεία θαη θνηλνπξαμία.

1. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο επηζθόπεζεο ηνπ Νόκηκνπ Διεγθηή αθνξά ζην γεγνλόο όηη ε Γηνίθεζε ζηελ πεξίνδν επαλεμέηαζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ κε βάζε ηα πιένλ πξόζθαηα δεδνκέλα. αλ απνηέιεζκα δηελήξγεζε πξόζζεηεο 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 14,9 εθ. € γηα ηνλ Όκηιν θαη 13,4 εθ. € γηα ηελ Δηαηξεία θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζρεηηθνύ αλαβαιιόκελνπ 

θόξνπ (3,8 εθ € θαη 3,5 εθ. € αληίζηνηρα) ε ζπλνιηθή επίπησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνξνύζε έλα πνζό ηεο ηάμεο 11 εθ. € γηα ηνλ Όκηιν θαη 9,9 εθ. € γηα ηελ 

Δηαηξεία.

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

45 (2) 86

261 (12.319) 1.867

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

(01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα)

Θαζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

5. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31/3/2013 αλήιζε ζε 598 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 568 γηα ηελ εηαηξεία. Καηά ηελ 31/3/2012 ν 

Όκηινο απαζρνινύζε 664 άηνκα θαη 619 ε εηαηξεία.

6. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο / εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη 

ζην Γ.Λ.Π. 24, κε δηαθξηηή παξάζεζε ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπο, έρνπλ σο εμήο:

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

45.860 53.533 57.087

41.830 56.860

4. Σα πνζά ησλ ζσξεπηηθώλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ 

(31.03.2013 θαη 31.03.2012 αληίζηνηρα)

37.008

ΘΡΔΣΑ  ΦΑΡΚ

ΑΡ. ΚΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

15ν ρηι. Δ.Ο. Ρεζύκλνπ - Ζξαθιείνπ, 74100 Γήκνο Ρεζύκλεο Λνκνύ Ρεζύκλεο, Θέζε Ιαηδηκάο

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έωο 31 Καξηίνπ 2013
ύκθωλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο

ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2.825

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.  πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ 

εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ

(14.667)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

(408)

ΟΚΗΙΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(13.358) 1.486

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο

(11.358)

2. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν Όκηινο πξνέβε ζε αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 6.4.2 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

ε ζρέζε κε ηηο ήδε δεκνζηνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε κεηαβνιή σθέιεζε ηα απνηέιεζκα κεηά θόξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2012 θαηά 900 ρηι. € θαη επηβάξπλε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ρξήζεο 2012 θαηά 5.096 ρηι. €.

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ, απνζβέζεωλ θαη κεηαβνιήο εθηηκήζεωλ
1.559 1.486 2.081


