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

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 108.443 116.251 85.340 89.994
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17.167 6.962 5.725 4.255
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 872 522 22.542 16.811
Αποθέματα 16.706 18.540 13.474 15.144
Απαιτήσεις από πελάτες 28.731 25.186 39.292 27.307
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   14.250   10.708    12.344     8.219
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.169 178.169 178.717 161.728
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 48.925 53.359 51.188 48.280
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 61.307 65.740 63.570 60.661
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)        -198      613           0          0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 61.109 66.353 63.570 60.661
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.808 32.735 30.280 31.681
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.049 11.191 8.638 8.370
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 40.362 42.391 35.273 37.337
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    42.840   25.498   40.955   23.679
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 125.060 111.816 115.147 101.067
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 186.169 178.169 178.717 161.728

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
     31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)   66.353 67.395 60.661 59.144
Συγκεντρωτικά συν. έσοδα μετά από φόρους  -2.113 -400 3.617 2.166
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου   0 0 0 0
Διανεμηθέντα μερίσματα   -649 -649 -649 -649
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων   -2.483           7         -60          0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)   61.109 66.353 63.570 60.661

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.  Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην Οικονομική έκθεση της χρήσης 01/01 - 31/12/2010, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμ-
μετοχής τους, τις διευθύνσεις τους και την μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των Οικονομικών Καταστάσε-
ων 31/12/10.

2.  Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2010, περιλαμβάνεται για πρώτη φορά με ολική ενοποίηση η εται-
ρεία Creta Farms USA LLC.

3.  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7 των Οικονο-
μικών Καταστάσεων 01/01 - 31/12/2010.

4.  Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λει-
τουργία του Ομίλου.

5.  Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 776 για τον Όμιλο (2009: 827) 
και 717 για την εταιρεία (2009: 769).

6.  Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά για την εταιρεία και τον Όμιλο, ανέρχονται σε € 706 χιλ. και € 806 χιλ. αντίστοιχα. Τα 
ποσά αφορούν κατά € 507 χιλ. για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και το υπόλοιπο ποσό αφορά λοιπές προ-
βλέψεις για έκτακτους κινδύνους

7.  Το ποσό της έκτακτης εισφοράς για τον Όμιλο και την Εταιρεία βάσει του Ν. 3845/2010 ανήλθε στο ποσό των 243 χιλ. € και έχει επιβα-
ρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 - 30/6/2010.

8.  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.

9. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
10. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στην ετήσια οικονομική έκθεση. 
11. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
12.  Ακολουθώντας μια σταθερή στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης και παρουσίας σε νέες αγορές, ο Όμιλος βρίσκεται στην διαδικασία σύστα-

σης κοινοπραξιών (Joint Ventures) με στρατηγικούς συνεργάτες παγκοσμίου εμβέλειας, σε χώρες του εξωτερικού.
13. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 4,1 εκ. € για τον Όμιλο και 3,6 εκ. € για την Εταιρεία.
14. Καμία εταιρεία του Ομίλου δεν κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2010.
15.  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
    31/12/10 31/12/09
- Εισροές   21 1.700
- Εκροές   – 250
- Απαιτήσεις   4.510 10.960
- Υποχρεώσεις   – 260
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.861 1.861
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 
- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης – –
η) Απαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ  – –
θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ  – –
16. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου. 
17.  Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικο-

νομικών καταστάσεων.
18.  Εντός του Δεκεμβρίου 2010 οι εταιρείες ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΑΡΜΑ ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ και CRETA FARM INTERNATIONAL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ προχώρησαν στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσε-
ων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3888/2010.  Από τον φορολογικό  έλεγχο προέκυψαν για τον όμιλο καταβλητέοι φόροι συνο-
λικού ποσού € 104 χιλ..

19.  Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ποσά αναπροσαρμογών των ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του  
ΔΛΠ 16, επηρεασμένα κατά τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο. Σε επίπεδο ομίλου, αφορούν σε αναπροσαρμογή ενσώματων ακινη-
τοποιήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)   
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  1.1-31.12.10 1.1-31.12.09 1.1-31.12.10 1.1-31.12.09
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 92.997 97.593 92.854 97.465
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)   11.948    13.623    6.677     8.364
Σύνολο πωλήσεων  104.945 111.216 99.531 105.829
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 
(των μη βιολογικών στοιχείων)  35.567 46.715 38.526 44.552
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -637 -887 -420 -236
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων  -4.795 -13.477 -2.934 -7.924
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 42.083 45.974 41.849 44.756
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων   3.899 6.352 7.251 8.091
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   5 1.356 3.775 3.370
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)    -924    239 2.983 2.365
- Ιδιοκτήτες Μητρικής  -877 295 2.983 2.365
- Δικαιώματα μειοψηφίας  -47 -56 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -1.189 -639 634 -199
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α+Β)  -2.113 -400 3.617 2.166
- Ιδιοκτήτες Μητρικής  -1.040 -400 3.617 2.166
- Δικαιώματα μειοψηφίας  -73 -0,0779 0 0
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
 ανά μετοχή-βασικά (σε €)  - 0,0297   0,0100     0,1012   0,0802
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων  12.468 13.899 14.641 14.429

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έμμεση Μέθοδος 1.1-31.12.10 1.1-31.12.09 1.1-31.12.10 1.1-31.12.09
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 5 1.356 3.775 3.370
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 8.638 7.547 7.442 6.308
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 24 0 0 0
Προβλέψεις 178 361 87 361
Συναλλαγματικές διαφορές -25 112 -25 14
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) 
επενδυτικής δραστ/τητας -666 -7 -966 -332
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.931 4.996 4.764 4.752
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.882 2.538 1.670 1.977
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -8.581 3.597 -10.692 2.599
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.583 -2.737 17.860 -2.320
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.785 -4.996 -4.533 -4.752
Καταβεβλημένοι φόροι    -764    -878    -564     -878
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 13.420 11.889 18.818 11.099
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -2.700 -318 -3.265 -318
Ταμιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους -1.958 0 -6.385 0
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -25 0 -25 0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -6.413 -4.009 -6.867 -3.851
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άυλων παγίων στοιχείων 1.250 0 903 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1 0 0 0
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων     466         0       466         0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.379 -4.327 -15.173 -4.169
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 32.216 38.187 31.658 38.187
Εξοφλήσεις δανείων -35.653 -42.884 -34.554 -41.960
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) -570 -546 -570 -546
Μερίσματα πληρωθέντα     -583     -649     -584     -649
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) -4.590 -5.892 -4.050 -4.968
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -549 1.669 -405 1.962
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.984 3.315 3.710 1.748
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα        7        0        0         0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.442 4.984 3.305 3.710

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
από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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 την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις κα-
θώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

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,  Tετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία:  Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cretafarm.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Εμμανουήλ Σ. Δομαζάκης - Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
  Κωνσταντίνος Σ. Δομαζάκης - Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος 
  Ελένη Δομαζάκη - Μέλος ΔΣ, Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης - Μέλος ΔΣ, Κωνσταντίνος Γενηγιώργης - Μέλος ΔΣ, Παπαδάκης Γεώργιος - Μέλος ΔΣ - Στεφανόπουλος Γιώργος - Μέλος ΔΣ
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο  των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2010
Νόμιμος Ελεγκτής: Ντζανάτος Δημήτριος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521)
Ελεγκτική Εταιρία:                                   (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη


