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A. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουµε, οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» για την χρήση 

2011, 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 χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο. 

Βεβαιώνεται και δηλώνεται επίσης, ότι, εξ όσων γνωρίζουµε, η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιµετωπίζουν 

 

Ρέθυµνο, Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Το Μέλος ∆.Σ. 

 

 

 

  

∆οµαζάκης Εµµανουήλ ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος ∆οµαζάκη Ελένη 

Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.∆.Τ.  ΑΒ 968771 / 07 
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Β. Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Κύριοι Μέτοχοι,    

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920  άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παρ. 2. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και την απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, σας υποβάλλουµε για την χρήση 2011 την ετήσια έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Οµίλου και της εταιρίας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση των µετόχων και του επενδυτικού κοινού για την 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία και τις µεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011), σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση 

αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ο Όµιλος και η Εταιρεία στο µέλλον και παρατίθενται οι σηµαντικότερες 

συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτών προσώπων. 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σύντοµο πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές 

ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 

σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας καθώς και του Οµίλου.  

Στον Όµιλο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: 

α/α Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Συµµετοχή Σχέση µε µητρική 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Ελλάδα 95% Άµεση Θυγατρική 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άµεση Θυγατρική 

4 Creta Farm Cyprus LTD Κύπρος 100% Άµεση Θυγατρική 

5 Creta Farm Espana SL Ισπανία 50% Άµεση Κοινοπραξία 

6 Creta Foods SA Λουξεµβούργο 100% Άµεση Θυγατρική 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έµµεση Θυγατρική 

8 Creta Farms Nordic AB Σουηδία 50% Άµεση Κοινοπραξία 

9 Creta Farms USA, LLC Η.Π.Α. 80% Άµεση Θυγατρική 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ιταλία 50% Άµεση Κοινοπραξία 

Β.1. Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς   

Μεταβολές Οικονοµικών Μεγεθών 

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) για τη χρήση του 2011 ανήλθε σε € 101.655 χιλ. για τον Όµιλο και € 97.425 χιλ. για την 

Εταιρεία παρουσιάζοντας µείωση κατά 3% περίπου από τα αντίστοιχα περσινά µεγέθη για τον Όµιλο και 2% για την 

Εταιρεία. Η µεταβολή των ανωτέρω µεγεθών προφανώς οφείλεται στο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που έχει 

διαµορφωθεί λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου στην χρήση 2011 διαµορφώθηκαν σε ζηµιές € 8.011 χιλ. έναντι ποσού 

κερδών € 5 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Αντίστοιχα τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε κέρδη 

€ 198 χιλ. στην χρήση 2011, έναντι ποσού κερδών € 3,7 εκ. της προηγούµενης χρήσης.  

Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας την 31/12/2011 διαµορφώθηκε σε € 116 εκ. έναντι ποσού € 113 εκ. την 

31/12/2010. Αντίστοιχα το µη κυκλοφορούν ενεργητικό για τον Όµιλο διαµορφώθηκε σε € 128 εκ. την 31/12/2011, έναντι 

ποσού € 126 εκ. την 31/12/2010. 

Την 31/12/2011 το κυκλοφορούν ενεργητικό για την Εταιρεία διαµορφώθηκε σε € 86,7 εκ. έναντι ποσού € 65,1 εκ. την 

31/12/2010. Αντίστοιχα το κυκλοφορούν ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 74,9 εκ. έναντι ποσού € 59,6 εκ. την 

31/12/2010. 
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Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες  

Η οικονοµική διάρθρωση της εταιρείας µε σχέση βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών αναλύεται συνοπτικά ως εξής: 

    Όµιλος   Εταιρεία 

    
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

  
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

Περιθώριο Ebitda   4%   12%   10%   15% 

Περιθώριο Ebit   -1%   4%   6%   7% 

    31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

∆είκτης κεφαλαίου κίνησης   74%   72%   93%   85% 

∆είκτης µικτού περιθωρίου   38,4%   40,1%   41,1%   42,0% 

                  

Β.2. Σηµαντικά γεγονότα 

Σηµαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2011 

Σε µια χρονιά που χαρακτηρίστηκε ίσως η δυσκολότερη των τελευταίων δεκαετιών για την Ελληνική αγορά και εν µέσω 

σηµαντικών οικονοµικών προβληµάτων που µαστίζουν την ελληνική κοινωνία, η Creta Farms κατάφερε όχι µόνο να 

διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό τα κεκτηµένα της στην κατηγορία των αλλαντικών αλλά και να κάνει το ‘’µεγάλο βήµα’’ µε την 

είσοδό της πλέον και στην κατηγορία των τυροκοµικών. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, το 2011 αποκτά σηµαντική θέση 

στην  ιστορία της Creta Farms αποτελώντας χρονιά ορόσηµο για αυτήν καθώς σηµατοδότησε τη µετεξέλιξη της από εταιρία 

αλλαντικών σε εταιρία τροφίµων. 

Παραµένοντας πιστή στο χαρακτηρισµό που της έχει δοθεί ως η πλέον καινοτόµος εταιρία και µε όχηµα της επιτυχηµένης 

πορείας της τη µοναδική στον κόσµο συνταγή Εν Ελλάδι, η Creta Farms ανακοίνωσε τον Μάιο την είσοδό της και στην 

κατηγορία γαλακτοκοµικών προϊόντων µε την Εν Ελλάδι Μεσογειακή. 

Μόλις σε έξι µήνες παρουσίας, η Εν Ελλάδι Μεσογειακή όχι µόνο κέντρισε το ενδιαφέρον αλλά κατάφερε και να αναγνωριστεί 

ως Το Καλύτερο Λανσάρισµα για το 2011 στην κατηγορία τυριών και οµοειδών προϊόντων.  

Το επιτυχηµένο εγχείρηµα της Εν Ελλάδι Μεσογειακής έδωσε ώθηση αλλά δεν αποπροσανατόλισε την εταιρία από τη βασική 

της δραστηριότητα και τον κύριο στόχο της που δεν είναι άλλος από την περαιτέρω ενδυνάµωσή της στην κατηγορία των 

αλλαντικών. Με δεδοµένες τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και της τάσης που γίνεται ολοένα 

και πιο εµφανής για φθηνότερα προϊόντα, η Creta Farms όχι µόνο κατάφερε να διατηρήσει σταθερά µερίδια στο σύνολο των 

αλλαντικών αλλά και να κατακτήσει ηγετική θέση τόσο στην κατηγορία του ραφιού (επώνυµη ζήτηση) όσο και σε βασικές 

κατηγορίες προϊόντων όπως αυτή της γαλοπούλας και του Ζαµπόν. 

Σηµαντικό ρόλο στην πορεία του 2011 διαδραµάτισε και η απόφαση της εταιρίας,  ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των καιρών 

και στην ανάγκη των καταναλωτών για πιο προσιτές τιµές, να προχωρήσει σε  προσφορές µε κύριο άξονα την µείωση των 

τιµών σε όλα της τα brands . Με αυτό τον τρόπο επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα µε απώτερο στόχο να ενδυναµώσει 

από τη µια  τους δεσµούς της µε το πιστό πελατολόγιο και από την άλλη να διευρύνει την καταναλωτική της βάση. 

Παραµένοντας πιστή στο δόγµα της µεσογειακής διατροφής και την υπόσχεση για προσφορά συνεχώς νέων και υψηλής 

διατροφικής αξίας προϊόντων η σειρά Εν Ελλάδι, αιχµή του δόρατος των προϊόντων της εταιρείας, εµπλουτίστηκε το 2011 µε 

έµφαση στην κατηγορία του ραφιού µε καινοτόµα προϊόντα σε κατηγορίες µε µεγάλη δυναµική στις οποίες µέχρι τώρα η 

µάρκα δεν είχε παρουσία. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της µάρκας, που επετεύχθη το 2011, έπαιξε και η επιλεγµένη 

επικοινωνιακή παρουσία της µάρκας µε βασικό στόχο να χτίσει στην αγοραστική συνείδηση των καταναλωτών την αξία των 

αλλαντικών µε ελαιόλαδο, εκπαιδεύοντας τους για τη συνταγή των αλλαντικών Εν Ελλάδι και το ρόλο που θα πρέπει να 

παίζει το ελαιόλαδο στην καθηµερινή διατροφή. 

Η γκάµα αλλαντικών ολοκληρώνεται µε τη µάρκα 0-3%, την πρώτη σειρά αλλαντικών στην Ελλάδα χαµηλών λιπαρών µε 

σταθερή παρουσία και πιστό κοινό. 

Εκτός της αγοράς των αλλαντικών, η Creta Farms συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία της και σε αυτή των κατεψυγµένων 

κρεατοσκευασµάτων µε τη σειρά Εν Ελλάδι Νοστιµιές εδραιώνοντας την πρώτη θέση µε ολοένα αυξανόµενα µερίδια. 

Τέλος, η Creta Farms, έχοντας πάντα ως επίκεντρο της δραστηριότητάς της τον καταναλωτή και την ποιότητα ζωής και 

διατροφής του, αν και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, συνέχισε και το 2011  να εντάσσει στις επιχειρηµατικές της πρακτικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις επενδύοντας για µια ακόµα χρονιά στην «πράσινη» πολιτική που από τη γέννησή της 

κιόλας έχει επιλέξει να ακολουθεί. Για πρώτη φορά όµως από το ξεκίνηµα της λειτουργίας η Creta Farms άνοιξε µαζικά τις 

πύλες του εργοστασίου της στο Ρέθυµνο για να υποδεχθεί το κρητικό κοινό, το οποίο ξεναγήθηκε στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ιδίοις όµασι τις καινοτόµες επενδύσεις που έχουν γίνει για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η επιλογή µας αυτή να ακολουθήσουµε το δρόµο της ανοιχτής επικοινωνίας απέσπασε άκρως θετικά και κολακευτικά σχόλια 

κάνοντας την εταιρία ακόµα πιο οικεία στους συµπατριώτες της αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντολογική της ευαισθησία.      
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∆ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης 

Στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης ο Όµιλος έχει προβεί στις εξής κινήσεις: 

− Είσοδος στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίµων µε το λανσάρισµα της Εν Ελλάδι Μεσογειακή, ενός προϊόντος από 

αιγοπρόβειο γάλα και ελαιόλαδο σε συνεργασία µε τη ΜΕΒΓΑΛ. Παράλληλα, προχώρησε η ανάπτυξη και άλλων 

προϊόντων µε βάσει το γάλα και το ελαιόλαδο. 

− Επεκτάθηκε η γκάµα της σειράς Εν Ελλάδι, λανσάροντας νέα προϊόντα και βελτιώνοντας υφιστάµενα. 

− Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της 1ης γκάµας Ιταλικών Αλλαντικών µε ελαιόλαδα, που λανσαρίστηκαν στην εκεί αγορά το 

Φθινόπωρο του 2011 µε την επωνυµία “Salumi di Frantoio”, σε συνεργασία µε την Grandi Salumifici Italiani Spa. 

− Αυξήθηκε η γκάµα των προϊόντων της Creta Granjas στην Ισπανική αγορά και επεκτάθηκε σηµαντικά η διανοµή τους. 

− Είσοδος σε νέες κατηγορίες αλλαντικών στην Αµερικάνικη αγορά στο Shelf Service. Ειδικότερα στις κατηγορίες Hot 

Dogs, Smoked Sausages, Bologna 

Εταιρικά Γεγονότα 

Την 30η Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυµνο. 
Συνοπτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 

− Εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 

− Εγκρίθηκε η µη διανοµή µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 

− Εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 

− Ορίστηκαν νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

− Εγκρίθηκε η τροποποίηση της έδρας της εταιρείας (αλλαγή ονοµασίας) 

− Εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής: 

− Εµµανουήλ ∆οµαζάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος, 

− Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος, 

− Ελένη ∆οµαζάκη, µη εκτελεστικό µέλος, 

− Ιωάννης Μοράκης, εκτελεστικό µέλος, 

− Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος, 

− Γεώργιος Στεφανόπουλος, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος, 

− Εµµανουήλ Κοζωνάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος. 

Η θητεία του ανωτέρω ∆.Σ. ορίστηκε µέχρι την 30/6/2016 

Β.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

− Ο κλάδος τροφίµων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. ∆υσµενείς ενέργειες ανταγωνιστών ή και 

αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

− Τα έσοδα επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι έµποροι λιανικής πώλησης προωθούν τα 

προϊόντα της εταιρείας. Τυχόν λανθασµένες πολιτικές των εµπόρων, µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα του 

Οµίλου. 

− Αύξηση στις τιµές ή ελλείψεις πρώτων υλών ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής. 

− 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 έχει προκληθεί από το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και η συνακόλουθη επίδραση στις 

οικονοµικές και δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ελλάδας θα µπορούσε ενδεχοµένως να έχει αρνητική ουσιώδη επίδραση 

στην επιχείρησή. Τα µέτρα που θα ληφθούν για να αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να µειώσουν το 

διαθέσιµο εισόδηµα και τις επιλεκτικές δαπάνες των πελατών µας και µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισµό, το 

οποίο µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της ζήτησης των προϊόντων µας. Τέτοια µέτρα είχαν και µπορεί να συνεχίσουν να 

έχουν ως αποτέλεσµα την επιβολή αυξηµένης φορολογίας στον τοµέα που δραστηριοποιούµαστε το οποίο µπορεί να 

µειώσει τα κέρδη. 

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 
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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 απαιτήσεων που ενδεχοµένως να επηρεάσουν 

αρνητικά την οµαλή ρευστότητα του Οµίλου. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος µεριµνά, µε βάση την 

ακολουθούµενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε µεγάλο αριθµό πελατών, ενώ εφαρµόζει 

µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούµενες 

πιστώσεις, να µην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Παράλληλα, µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται µέσω ασφαλιστικής εταιρείας.  

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 του µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των µακροπρόθεσµων 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινώς. Οι ανάγκες 

ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια 

κυλιόµενη περίοδο 30 και 90 ηµερών.  

Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

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. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια.  

Η εταιρεία χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, πλην όµως το ποσό και η φύση του παραγώγου δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή κινδύνου.  

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

υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 

Ειδικοί κίνδυνοι -Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βιολογικά στοιχεία, εµπεριέχουν 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. 

Β.4. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 

Το έντονα ασταθές πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιµήσεις. 

Ο Όµιλος, επιδιώκοντας την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων έχει προχωρήσει  σε διαπραγµατεύσεις µε τα 

πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται και βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Creta Farms θα ισχυροποιήσει τη χρηµατοοικονοµική της θέση, στην τρέχουσα περίοδο πιστωτικής 

ασφυξίας και θα µπορέσει ανεπηρέαστη να δροµολογήσει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της σε Ελλάδα και 

εξωτερικό . 

Όσον αφορά στους στόχους, ακολουθείται µε συνέπεια και µεθοδικά βήµατα το µοντέλο ανάπτυξης παραµένοντας σταθεροί 

στο όραµα για δηµιουργία γευστικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας στηριζόµενοι στο τετράπτυχο της επιτυχίας: 

καινοτοµία, εξωστρέφεια, ευελιξία και εγρήγορση.  

Στην εσωτερική αγορά, κύρια επιδίωξή είναι η διατήρηση βασικών µεγεθών (πωλήσεις, µερίδια και εικόνα) συνδυάζοντας τα 

µε βελτιωµένες κερδοφορίες που αναµένεται να προκύψουν από τη νέα πιο αποτελεσµατική οργάνωση, τον εξορθολογισµό 

των εξόδων και τις στοχευµένες επιλογές σε όλα τα επίπεδα.  

Συνεχίζεται ο εµπλουτισµός της προϊοντικής γκάµας σε όλο το εύρος της δραστηριοποίησης (αλλαντικά, τυρί, 

κρεατοσκευάσµατα), ενώ παράλληλα σε συνεργασία µε την υπόλοιπη οργάνωση αναζητείται και αναπτύσσονται νέες 

καινοτοµίες που στόχο έχουν να καλύψουν τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου 

καταναλωτή.  

Από την άλλη, σε µια εποχή κρίσης όπως η παρούσα, το µυστικό για µια εταιρία δεν είναι µόνο να προσφέρει προϊόντα 

υψηλής ποιότητας, καινοτόµα αλλά και σε προσιτές τιµές µεγιστοποιώντας το value for money για τους καταναλωτές.  

Όσον αφορά στις αγορές του εξωτερικού, στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται ο 

Όµιλος αναπτύσσοντας την προϊοντική γκάµα και διευρύνοντας το πελατολόγιο, ενώ την ίδια στιγµή αναζητείται και 

εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου σε νέες αγορές, υιοθετώντας και νέα καινοτόµα µοντέλα 

διείσδυσης, ενδυναµώνοντας παράλληλα την εξαγωγική µας δραστηριότητα. 

Β.5. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας  µε συνδεδεµένα µε αυτή µέρη κατά την έννοια του  ∆.Λ.Π. 24,  αφορούν 

συναλλαγές µε εταιρείες (συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/20),  για την 

χρήση 2011, και  έχουν ως εξής : 

  Πελάτης 

Π
ρ

ο
µ

η
θ

ευ
τ
ή

ς   Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη 
Σύνολο 

Μητρική   3.652 281 3.933 

Θυγατρικές - 520 1 521 

Κοινοπραξίες - - - - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη - -   - 

ΣΥΝΟΛΟ - 4.172 282 4.454 

      
  Χρεώστης 

Π
ισ

τ
ω

τ
ή

ς 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη 
Σύνολο 

Μητρική   12.663 6.039 18.702 

Θυγατρικές 156 285 3.727 4.168 

Κοινοπραξίες       - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη       - 

ΣΥΝΟΛΟ 156 12.948 9.766 22.870 

      
  Έξοδα 

Έ
σ

ο
δ

α
 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη 
Σύνολο 

Μητρική   3.126   3.126 

Θυγατρικές 799     799 

Κοινοπραξίες       - 

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.548     1.548 

ΣΥΝΟΛΟ 2.348 3.126 - 5.474 

 

Β.6. Επίδικες Υποθέσεις 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, επιδικάστηκε καταβολή αποζηµίωσης ποσού 900 χιλ. € η οποία επέδρασε στην οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου. 

Τυχόν επίδικες ή λοιπές δικαστικές υποθέσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του 

Οµίλου.  
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Β.7. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Γενικά περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, 

διοίκηση και έλεγχος µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των 

έννοµων συµφερόντων όλων όσων συνδέονται µε αυτήν. 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, 

όπως ο Νόµος 3016/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆.Σ. 

των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας.  

Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 3693/2008, που επιβάλλει τη 

σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας, ο Νόµος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές 

υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης και ο Νόµος 

3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, περί  ετησίων  

και  ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες 

άλλες χώρες, ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920), τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω 

διατάξεις, περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 

Οικειοθελής Συµµόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών 

κειµένων οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν έναν 

άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Κατά τη χρήση 2011 η Εταιρεία προχώρησε σηµαντικά στην περαιτέρω επεξεργασία, ανάπτυξη και διαµόρφωση ενός Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης. 

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 

3016/2002 και ν. 3693/2008)  οι οποίες  διαµορφώνουν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε 

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 

αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η 

Εταιρεία υπάγεται, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από πρόσθετες (πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων) 

ειδικές πρακτικές και αρχές.  

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται  κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις, 

για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.  

Σχετική αναφορά για την µη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων γίνεται και από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

(ΣΕΒ) για εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40.  

Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει στο σύνολό τους ορισµένες διατάξεις του Κώδικα οι οποίες 
επισηµαίνονται όπου υφίσταται απόκλιση. 

Αναφορικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του ∆Σ: 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆.Σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών 

µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι 

σταθερή και διαµορφωµένη. 

Αναφορικά µε το ρόλο και τις απαιτούµενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ∆Σ: 

− δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε  

κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής.  

− το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρο, προκειµένου να διευκολυνθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆Σ και η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

Σχετική αναφορά ως προς την µη εφαρµογή από εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40 περιλαµβάνεται 

και στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ. 
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Αναφορικά µε την ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆Σ: 

− η µέγιστη θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά µεγαλύτερη (πενταετής), σύµφωνη όµως µε τα όρια 

που καθορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆.Σ. σε συντοµότερο χρονικά διάστηµα, 

γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) 

− η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο δηµιουργίας επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων µελών του ∆.Σ.  

Αναφορικά µε την εν γένει λειτουργία του ∆Σ: 

− δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ., καθώς οι διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού 

Λειτουργίας* της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆.Σ.  

*Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία έχει συντάξει και ακολουθεί αφενός τον Κανονισµό Εργασίας και αφετέρου τις ∆ιαδικασίες της 
∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual), τα οποία από κοινού συνιστούν τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας, η Εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσής των δύο ανωτέρω 
προκειµένου να υποβληθούν στο ∆.Σ.  

− το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, 

το οποίο αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ∆.Σ. 

καλύπτεται επαρκώς από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η 

σύγκληση ∆Σ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο 

νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως  

− τα µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών προκειµένου να 

αξιολογήσουν την επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίσουν την αµοιβή τους, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα 

αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση ή µη ανταπόκριση 

στο θεσµικό τους ρόλο συζητείται παρουσία όλων των µελών του ∆.Σ. 

− δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία 

και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες , δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης 

για τα νέα µέλη του ∆.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη.  

− όλα τα αιτήµατα από οποιοδήποτε τµήµα αναφορικά µε την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων εξετάζονται από την 

∆ιοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. Κατόπιν αυτού, δεν υφίσταται ειδική 

πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την 

πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων  

Αναφορικά µε την αξιολόγηση του ∆Σ: 

Εκτός από την αξιολόγηση του ∆.Σ., µέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

το ∆.Σ. παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, ήδη 

εξετάζεται η εισαγωγή συστήµατος αξιολόγησης του ∆.Σ. και των επιτροπών του.  

Αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου  αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆.Σ., η οποία συστάθηκε από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 28/04/2009. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα 

αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3693/2008 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη 

ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας.  

Αναφορικά µε το επίπεδο και τη διάρθρωση των αµοιβών: 

Οι αµοιβές του Προέδρου του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και των µελών του ∆.Σ., εκτελεστικών και µη, για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, σε 

συµφωνία πάντα µε τις ισχύουσες πολιτικές της Εταιρείας.  

Η αµοιβή των εκτελεστικών µελών δεν προσδιορίζεται από συµβάσεις και αφορά αµοιβές για την συµµετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. που 

να προβλέπουν ότι το ∆.Σ. µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει δοθεί λόγω 

αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus µόνο µετά την 

οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόµου ή του Κώδικα 

Η Εταιρεία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει 

συγκεκριµένες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους 

σχετικούς νόµους (Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 

Η εταιρεία τηρεί, επικαιροποιηµένο, Κανονισµό Λειτουργίας µε αναφορές πέραν των παραδοσιακών αρχών που διέπουν έναν 

Κανονισµό Λειτουργίας.  

*Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία έχει συντάξει και ακολουθεί αφενός τον Κανονισµό Εργασίας και αφετέρου τις ∆ιαδικασίες της 

∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual), τα οποία από κοινού συνιστούν τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας, η Εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσής των δύο ανωτέρω 

προκειµένου να υποβληθούν στο ∆.Σ.  

Περιληπτικά οι περιοχές που καλύπτουν οι  ∆ιαδικασίες της ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας (Process Manual) είναι, 

1. Αντικείµενο 

2. Πεδίο Εφαρµογής 

3. Ορισµοί 

4. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

5. Ευθύνη ∆ιοίκησης 

6. ∆ιαχείριση Πόρων 

7. Υλοποίηση του προϊόντος 

8. Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση 

9. Πολιτική Ολικής Ποιότητας  

 Α. Πολιτική Ολικής Ποιότητας 

 Β. Πολιτική Ασφάλειας 

 Γ. Περιβαλλοντική Πολιτική 

 ∆. Πολιτική πρόληψης / Αντιµετώπισης Κινδύνων τελικών προϊόντων που προκύπτουν από εσκεµµένες ενέργειες 

 Ε. Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζοµένων 

Το πνεύµα του Κανονισµού Λειτουργίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της 

εταιρείας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από 

τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη της ∆ιοίκησης.  

Οι κύριοι στόχοι του Κανονισµού είναι, 

− η πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς 

− η τήρηση των πολιτικών ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι γύρω από την φήµη και την δηµόσια εικόνα του Οµίλου 

− η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά µε τους κινδύνους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, 

κακής χρήσης προσωπικών δεδοµένων, αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων, διαρροής εµπιστευτικών 

πληροφοριών κ.α. 

− ο εντοπισµός παραβάσεων σχετικών µε θέµατα συµµόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και 

διορθωτικών ενεργειών ή µέτρων που απαιτούνται. 

Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, λαµβάνοντας 

και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Αναλυτικότερα το εγχειρίδιο διαχείρισης είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα  

− ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 

− ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 

− ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 

− BRC GLOBAL STANDARD 

− AGROCERT AGRO 3.1 – 3.3 

Αναλυτικότερα, ο Κανονισµός Εργασίας περιλαµβάνει: 

1. ∆ιαδικασία προσλήψεως Μισθωτών 

2. Εσωτερικές Μεταθέσεις και Προαγωγές των Μισθωτών της Εταιρείας 
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3. ∆οκιµαστική περίοδος απασχόλησης µισθωτών 

4. Μετακίνηση µισθωτών 

5. Χρονικά Όρια Εργασίας Μισθωτών  

6. Άδεια Αναψυχής (ετήσια κανονική άδεια µισθωτών) 

7. Πρόσθετες χορηγούµενες άδειες στους µισθωτούς 

8. Ανυπαίτιο Κώλυµα (ασθένεια) 

9. Εξαιρέσιµες Αργίες 

10. Καταγγελία συµβάσεως εργασίας 

11. Αρµοδιότητες και καθήκοντα µισθωτών 

12. Εκπαίδευση µισθωτών 

13. Οχήµατα της εταιρείας Οδηγούµενα από µισθωτούς της 

14. Ατοµικά στοιχεία και έγγραφα µισθωτών 

15. Κοινοποίηση Ανακοινώσεων 

16. Υποβολή αιτηµάτων ή παραπόνων εκ µέρους των µισθωτών 

17. ∆εοντολογικοί κανόνες συµπεριφοράς τω µισθωτών – υποχρεώσεις αυτών 

18. Επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους µισθωτούς 

19. Τράπεζα Αίµατος Οµίλου 

20. Ισχύς Κανονισµού Εργασίας  

Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση 
µε τη ∆ιαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς 

µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα στον Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω: 

∆ικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο 

Αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και διαχείριση κινδύνων: 

Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Οµίλου απαιτεί ένα σύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και 

διαχείρισης κινδύνων το οποίο να εφαρµόζεται σε όλες τις θυγατρικές του Οµίλου. 

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασµού και του 

ετήσιου επιχειρηµατικού προγράµµατος. Τα θέµατα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και της 

βιοµηχανίας και περιλαµβάνουν ενδεικτικά πολιτικές εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος ή που αποτελούν 

σηµαντικές πηγές πρώτων υλών, αλλαγές τεχνολογίας, µακροοικονοµικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Σχεδιασµός και παρακολούθηση / Προϋπολογισµός: 

Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται µέσω λεπτοµερούς προϋπολογισµού ανά κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριµένη 

αγορά.  

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σαφώς επηρεάζονται από την γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά.  

Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης ο Όµιλος έχει ήδη προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα 

νέα δεδοµένα και να εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο προϋπολογισµός 

αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα για να λάβει υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των 

οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου µέσω τακτικών αναφορών, συγκρίσεων µε τον προϋπολογισµό καθώς και συναντήσεων 

της διοικητικής οµάδας. 

Επάρκεια Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία της 

Εταιρείας κι οι οποίες διασφαλίζουν ότι το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσµατικότητά του.  

Η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές µεµονωµένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο µέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή ο οποίος µεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και 

διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το 

∆.Σ. αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η σύνταξη του Πλάνου (ή Εγχειριδίου) Ελέγχου της Υπηρεσίας βασίζεται σε διενεργηθείσα για τον σκοπό αυτό αξιολόγηση 

κινδύνων, καθώς και σε θέµατα που έχουν επισηµανθεί από τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Το Πλάνο (ή Εγχειρίδιο) 

Ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου.  Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται ετησίως και 

λαµβάνει υπόψη της την αξιολόγηση κινδύνων που εκτελείται µε ευθύνη του ∆Σ στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

της Εταιρείας. 

Η επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηµατική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου µέσω 

τριµηνιαίων αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Οι αναφορές της ∆ιοίκησης και 

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχουν αξιολόγηση των σηµαντικών  κινδύνων και της αποτελεσµατικότητας του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τη διαχείρισή τους. Οποιεσδήποτε αδυναµίες εντοπιστούν κοινοποιούνται µέσω 

των αναφορών, συµπεριλαµβανοµένης της επίπτωσης που είχαν ή µπορεί να έχουν καθώς και των ενεργειών της ∆ιοίκησης 

για την διόρθωση αυτών. Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του 

Οµίλου, το ∆Σ  ακολουθεί  συγκεκριµένη  πολιτική  και  διαδικασία  για  την  διαµόρφωση εισήγησης προς τη Γενική 

Συνέλευση για την εκλογή νόµιµου ελεγκτή. Ενδεικτικά, η πολιτική αυτή προβλέπει εκλογή νόµιµου ελεγκτή για τις 

ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις που να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία διεθνούς αναγνωρισµένου κύρους 

και µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. 

Ρόλοι και ευθύνες του ∆Σ: 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆.Σ. περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της 

Εταιρείας. 

Πρόληψη και καταστολή της χρηµατοοικονοµικής απάτης: 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηµατοοικονοµική απάτη 

παρακολουθούνται µε τα κατάλληλα συστήµατα ελέγχου και ανάλογα αυξηµένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η ύπαρξη λεπτοµερών οργανογραµµάτων, κανονισµών λειτουργίας  καθώς και λεπτοµερών  διαδικασιών και εγκριτικών 

ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών µηχανισµών που εφαρµόζει κάθε διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες  της  εταιρείας  

υπόκεινται  σε  ελέγχους  από  την  Υπηρεσία  Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται, µέσω της 

Επιτροπής Ελέγχου, στο ∆Σ. 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας: 

Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ο οποίος 

περιλαµβάνει τον Κανονισµό Εργασίας και τις ∆ιαδικασίες της ∆ιεύθυνσης Ολικής Ποιότητας [Process Manual] ). Μέσα στα 

πλαίσια του Κανονισµού ορίζονται και οι αρµοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον 

επαρκή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας. 

∆ικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων της, το οποίο 

ορίζεται από επιµέρους ελεγκτικούς µηχανισµούς, πολιτικές και διαδικασίες και προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από στον 

εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας όσο και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου.  

Επίσης, προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία για την διασφάλιση από τυχόν προβλήµατα στα συστήµατα του Οµίλου µέσω 

του εγκεκριµένου προγράµµατος Business Continuity  (περιλαµβάνεται back up των κρίσιµων στοιχείων της Εταιρείας για την 

ανάκτηση της λειτουργικότητάς της σε άµεσο χρόνο), ενώ εξετάζεται και το ενδεχόµενο δηµιουργίας Disaster Recovery Site. 

Τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα δικαιώµατα εισόδου (Access Rights) στα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα για 

όλους τους εργαζοµένους ανάλογα µε τη θέση και το ρόλο που κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου 

(entry log) στα συστήµατα της Εταιρείας. 

∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών 

Ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν 

συγκεκριµένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση εργαλείων και µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει 

των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

Οργάνωση – Κατανοµή Αρµοδιοτήτων 
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− Η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και στα µεσαία και 

κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε 

παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων (segregation of duties). 

− Κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και 

εµπειρία για τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. 

 

∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 

− Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιηµένων στις θυγατρικές του Οµίλου, 

οι οποίες περιέχουν ορισµούς, αρχές λογιστικής που χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες 

για την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ. 

− Αυτόµατοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης ενώ 

απαιτείται ειδική έγκριση λογιστικών χειρισµών µη επαναλαµβανόµενων συναλλαγών. 

∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων 

− Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα - επιταγές και 

τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταµείου ή αποθηκών και η απογραφή 

και σύγκριση των καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων. 

− Πρόγραµµα εξαµηνιαίων φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών  και  των  λογιστικών  

αποθηκών  και  ύπαρξη  αναλυτικού  εγχειριδίου  για  τη διενέργεια των απογραφών. 

Εγκριτικά όρια συναλλαγών 

− Ύπαρξη κανονισµού επιπέδων έγκρισης (Chart of Authorities), στον οποίο απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα 

διάφορα στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωµές, εισπράξεις, 

δικαιοπραξίες, κλπ). 

Η Γενική Συνέλευση και τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συµµετεχόντων, 

το Προεδρείο, η Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  της  Εταιρείας  

περιγράφονται  στο  Καταστατικό  της Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως 

τροποποιηθείς ισχύει (µε την ενσωµάτωση του Ν.3884/2010 σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας). Κατά συνέπεια, για το 

σύνολο των διαδικασιών που αφορούν την εν γένει λειτουργία της Γενικής  Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόµενα στο ισχύον 

νοµικό πλαίσιο.  

Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) 

Γενικά 

Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη εκ των οποίων τα τρία (3) µέλη είναι εκτελεστικά, τα 

τέσσερα (4) µέλη είναι µη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα. Η θητεία τους είναι πενταετής (5ετής), 

λήγουσα στις 30/06/2016. Αναλυτικά: 

A/A Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Ηµεροµηνία ανάληψης  

καθηκόντων 
Λήξη θητείας 

1 Εµµανουήλ Σ. ∆οµαζάκης Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος –  
Εκτελεστικό µέλος 

30/6/2011 30/06/2016 

2  Κωνσταντίνος Σ. ∆οµαζάκης Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος –  
Εκτελεστικό µέλος 

30/6/2011 30/06/2016 

3  Ελένη ∆οµαζάκη Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό µέλος 30/6/2011 30/06/2016 

4 Ιωάννης Μοράκης Μέλος ∆.Σ. - Εκτελεστικό µέλος 7/2/2012 30/06/2016 

5 Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης  Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο – 
Μη Εκτελεστικό µέλος 

30/6/2011 30/06/2016 

6 Στεφανόπουλος Γεώργιος Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο –  
Μη Εκτελεστικό µέλος 

30/6/2011 30/06/2016 

7 Εµµανουήλ Κοζωνάκης Μέλος ∆.Σ. – Ανεξάρτητο –  
Μη Εκτελεστικό µέλος 

30/6/2011 30/06/2016 

Το ∆Σ συνεδρίασε τριάντα πέντε (35) φορές µέσα στο έτος 2011 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη 

απαρτία, παρέστησαν µέλη αυτοπροσώπως. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις 

διατάξεις και τις αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία των Α.Ε., την 

χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση µε την λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν µε καλή 

πίστη µε κύριο άξονα το συµφέρον της Εταιρείας και των Μετόχων της. 

Ρόλοι και αρµοδιότητες του ∆Σ 

Το ∆Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική 

ανάπτυξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των µελών του ∆Σ 

καθορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ∆Σ είναι η 

διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού 

συµφέροντος. 

Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆Σ µπορεί να εκχωρεί µέρος των 

αρµοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση,   διοίκηση ή διεύθυνση των 

υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του ∆Σ, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε ένα ή περισσότερα  

µέλη  (εκτελεστικά  µέλη  και  µη),  στους  ∆ιευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ και κάθε τρίτο 

πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆Σ αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ  και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητές του, 

οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ τα ίδια συµφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές  της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε 

αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, 

που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Εκλογή και εκλογιµότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία. Επιγενόµενη µείωση της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας εκλεγέντος Μέλους συνεπιφέρει και την ανικανότητα του να ασκεί διοίκηση της εταιρείας και ως 

εκ τούτου να είναι Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 

∆εν δύναται να είναι Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

− βουλευτές 

− εισαγγελείς, δικαστές, πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραµµατείς των δικαστηρίων 

− δηµόσιοι υπάλληλοι 

− χρηµατιστές, που δε δύνανται να ασκούν αντιπροσωπεία ανώνυµης εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο 

χρηµατιστήριο 

Ανάκληση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση, και στην περίπτωση 

που δεν δηλώνεται ρητά, µπορεί να προκύπτει έµµεσα µε το διορισµό από τη Γενική Συνέλευση νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του πρώτου. Η ανάκληση µπορεί να γίνει από Τακτική ή από Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση.  

Σε περίπτωση ανάκλησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης από την πλευρά του 

εν λόγω Μέλους. 

Η ανάκληση των Μελών δεν είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες, ως προς τη λήξη τυχόν σχέσης των Μελών µε την εταιρία, 

η οποία στηρίζεται σε χωριστή σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, εάν η ανάκληση συνοδεύεται από 

ενδεχόµενη καταγγελία της σχετικής σύµβασης εργασίας, οι ανακληθέντες σύµβουλοι δύνανται να απαιτήσουν αποζηµίωση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

Η ανάκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπιφέρει την αυτοδίκαια ανάκληση και του Μέλους ή των Μελών ή των τρίτων, 

στους οποίους έχει ανατεθεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολική ή µερική διοίκηση ή εκπροσώπηση της 

εταιρίας.  

Παραίτηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µπορούν να παραιτηθούν ελεύθερα από το αξίωµά τους. Η παραίτηση 

επέρχεται µόλις γνωστοποιηθεί στην εταιρία.  

Η γνωστοποίηση στην εταιρία λαµβάνει χώρα µε γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Αντικατάσταση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Την κένωση της θέσης (λόγω παραίτησης ή θανάτου) Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί η εκλογή 

αντικαταστάτη από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
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Η εκλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει µελλοντικώς. 

Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αντικαταστάτη Μέλους από τη Γενική Συνέλευση, τότε αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο για την 

κενωθείσα θέση, αλλά οι πράξεις που διενήργησε µέχρι την Γενική Συνέλευση ο αντικαταστάτης, είναι έγκυρες. 

Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 2190/20. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι αρµόδιο για την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Όλα τα µέλη του 

έχουν από µία ψήφο και όλα ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαµβάνονται.  

Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται µέσα στο καθορισµένο από το νόµο ή το καταστατικό πλαίσιο 

σύµφωνα µε την κυριαρχική κρίση του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και είναι επιφορτισµένο µε τις κατωτέρω 

αρµοδιότητες: 

− Απόφαση για κάθε πράξη αφορούσα την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει 

επιδίωξη του σκοπού της. 

− ∆ιατύπωση προτάσεων διανοµής κερδών και κράτησης των απαραίτητων, για την λειτουργία και βιωσιµότητα της 

εταιρείας, αποθεµατικών. 

− Έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 

− Έγκριση ειδικών εκθέσεων των εξαµηνιαίων και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. 

− Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων για κάθε διαχειριστική χρήση.                        

− Τήρηση των απόρρητων και εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία. 

− Έγκριση του οργανογράµµατος της εταιρείας. 

− Έγκριση  εσωτερικού κανονισµού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

− ∆ιορισµός του εσωτερικού ελεγκτή. 

− Λήψη περιοδικών αναφορών του εσωτερικού έλεγχου. 

− Στρατηγικός σχεδιασµός της επιχειρηµατικής πολιτικής της εταιρίας . 

− ∆ιασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας. 

− Ενίσχυση της οικονοµικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας και των µετόχων. 

− Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ. 

− Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και εξόφλησης επιταγών, ίδιων ή 

τρίτων. 

− Έγκριση προσλήψεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών και έγκριση τυχόν συµβάσεων ορισµένου χρόνου. 

− Πλήρη κατανόηση από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ειδικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

− Έγκριση σηµαντικών συµφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Υποχρεώσεις – Καθήκοντα των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της 

εταιρίας και προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος.  

Λόγω της αυξηµένης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό επιβάλλεται η προστασία της µειοψηφίας και 

η απαλλαγή των αποφάσεών του ∆.Σ. από οποιαδήποτε άλλη σκοπιµότητα πέραν του συµφέροντος της εταιρίας.  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να επιδιώκουν µόνο τη βραχυπρόθεσµη ενίσχυση της χρηµατιστηριακής 

αξίας της µετοχής της και απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα 

της εταιρίας. 

Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε 

πταίσµα του. Επίσης, ευθύνεται αν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την 

πραγµατική κατάσταση της εταιρίας. 

Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. 

Απαγορεύεται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διενεργούν κατά επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, 

είτε για λογαριασµό τους είτε για λογαριασµό τρίτων πράξεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. Όταν προκύψει 

τέτοιο θέµα, θα πρέπει να συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρµόδια να δώσει εκ των προτέρων την εν 
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λόγω άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από τα 

Μέλη που διενήργησαν την παράβαση ή να απαιτήσει η ωφέλεια να περιέλθει σε αυτήν.  

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του, οφείλουν να 

αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών 

της εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων (κατά την έννοια του άρθ.42ε, παρ.5, του Ν.2190/20) που ανακύπτει 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις 

συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. 

Συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας, και εκτάκτως 

όταν απαιτείται από τις περιστάσεις, στην έδρα της εταιρίας. 

Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην έδρα της εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα 

µισά Μέλη αυτού και ένας ακόµη.  

Επιτρέπεται κάθε Μέλος να αντιπροσωπεύει στη συνεδρίαση µόνο ένα άλλο Μέλος. Η πληρεξουσιότητα για αντιπροσώπευση 

µπορεί να δοθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, απλό έγγραφο ή απλό φαξ. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι Μέλη αυτού.  

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων Μελών. 

Για τη συνεδρίαση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

− Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη 

του δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

− Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 

επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού  και κανείς δεν αντιλέγει στη 

λήψη αποφάσεων). 

− Εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας.  

− Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.  

− Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους 

στο µητρώο ανωνύµων εταιριών όπως εκλογής νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκρότησης σε σώµα του ∆.Σ. 

κλπ.,  υποβάλλονται στο υπουργείο εµπορίου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίασή του ως και ο Νόµος 

προβλέπει. 

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Οι αµοιβές που καταβάλλονται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται αµιγείς ή 

συνδυασµένες, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

− Αµοιβή επί των κερδών 

− Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

− Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων 

− Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας 

∆άνεια της εταιρείας προς Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή 

εξ αγχιστείας ή σε συζύγους αυτών όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων 

υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως. 

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν εξαρτηµένες εταιρείες στις οποίες είναι µέλος η 

εταιρία. Εταιρία χαρακτηρίζεται ως εξαρτηµένη άλλης (κύριας), όταν οι µετοχές που εκπροσωπούν περισσότερο από το ½ 

του καταβληµένου κεφαλαίου της, ανήκουν στην κυριότητα αυτής (κύριας).  

Αµοιβή επί των κερδών 

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 

ανάλογα µε το χρόνο συµµετοχής στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα 

των εργασιών της εταιρίας, δικαιούνται να λάβουν ως αµοιβή ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας.  
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Ο υπολογισµός αµοιβής επί των κερδών της χρήσης προϋποθέτει σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το 

δικαίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η µη έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ανωτέρω αµοιβών, συνιστά µη 

έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

Κάθε αµοιβή που χορηγείται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα κέρδη, θα λαµβάνονται από το υπόλοιπο των 

καθαρών κερδών που αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεµατικό και του πρώτου µερίσµατος 

ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθ.24, Ν.2190/20).  

Οι ανωτέρω αµοιβές δεν υπόκεινται σε δικαστικό περιορισµό. 

Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δικαιούνται να λάβουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την 

προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν (κατά ποσό και δικαιούχο) από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας. 

Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το 

δικαίωµα  του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω 

αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η 

σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της 

ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

Οι ανωτέρω αµοιβές µπορούν παρέχονται και στις χρήσεις στις οποίες η εταιρία δεν έχει κέρδη.  

Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων  

− Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή 

για τις υπηρεσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.  

Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το 

δικαίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω 

αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η 

σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της 

ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

− Μη Εκτελεστικά Μέλη 

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα οποία, στα πλαίσια εφαρµογής του Ν.3016/02 ανατίθενται ειδικά 

καθήκοντα, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για την εκπλήρωση 

των εν λόγω καθηκόντων. 

Οι αµοιβές αυτές θα είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και το ύψος αυτής 

θα προκαθορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα των Μη Εκτελεστικών Μελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση των αµοιβών αυτών από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, 

οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η 

σύνοδός της.  

Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της 

ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

Το σύνολο των αµοιβών και τυχόν αποζηµιώσεων των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. αναφέρονται ιδιαίτερα στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.   

− Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής  
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Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες δύνανται να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες επιπλέον αυτών που παρέχουν ως 

∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.  

Για τις εν λόγω αµοιβές πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

− Να συναφθεί ειδική σύµβαση µισθώσεως εργασίας ή εντολής µεταξύ εταιρίας και µέλους ή των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

− Πριν συναφθεί η σύµβαση απαιτείται συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) για την κατάρτιση της 

ανωτέρω συµβάσεως. Οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως (µεταξύ των οποίων και η αµοιβή/ µισθός του συµβούλου) 

πρέπει να τεθούν υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως και να εγκριθούν από αυτήν (κατά τη συνήθη απαρτία). 

− Κατά τη λήψη της συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντιταχθούν µέτοχοι που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. 

Πρόεδρος ∆Σ 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. και ενεργεί κάθε πράξη αρµοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόµο, το Καταστατικό και τον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των 

υπηρεσιών της Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, των Κανονισµών και 

Αποφάσεων του ∆Σ που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, υποβάλλει στο ∆Σ  της  

Εταιρείας  τις  προτάσεις  και  εισηγήσεις  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των σκοπών της Εταιρείας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για διαχειριστικούς λόγους έχει επιλεγεί από την ∆ιοίκηση της εταιρείας το πρόσωπο του 

Προέδρου ∆Σ να ταυτίζεται µε αυτό του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου. 

Τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆Σ παρατίθενται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης. 

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και αποτελείται από 

τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη  

A/A Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
Ηµεροµηνία ανάληψης 
καθηκόντων 

1 Εµµανουήλ Κοζωνάκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό µέλος 01/07/2011 

2 Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό µέλος 28/04/2009 

3 Ελένη ∆οµαζάκη,  Μέλος ∆.Σ. - Μη Εκτελεστικό µέλος 01/07/2011 

 

Πραγµατοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2011. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

− Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας και να εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και 

εκτιµήσεις από πλευράς ∆ιοίκησης. 

− Να παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας. 

− Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

− Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

− Να παρακολουθεί τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειµενικότητας και της 

ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες µη ελεγκτικές παρεχόµενες 

υπηρεσίες από αυτόν. 

Σηµειώνεται ότι πρόκειται να πραγµατοποιηθεί επαναξιολόγηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της 

συνεχούς αναβάθµισης του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς. 

Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών περιλαµβάνεται στο τµήµα Β.13. Επεξηγηµατική έκθεση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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Παράρτηµα 

Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα µελών ∆Σ και Επιτροπής Ελέγχου 

Εµµανουήλ ∆οµαζάκης  

Γεννήθηκε το 1960 στο Ρέθυµνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Έχει την εποπτεία του τοµέα επενδύσεων όπως επίσης και την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας - 
έρευνας & ανάπτυξης της βιοµηχανίας κρέατος και αλλαντικών.  

Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης  

Γεννήθηκε το 1961 στο Ρέθυµνο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Οικονοµολόγος µε εξειδίκευση στο Marketing και το Management. 
Έχει την εποπτεία της οργάνωσης του Εµπορικού Τµήµατος της Εταιρίας, της διοίκησης της Ζωικής Μονάδας, της 
Βιοµηχανικής παραγωγής αλλαντικών και της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης.  

Ελένη ∆οµαζάκη  

Γεννήθηκε στο Ρέθυµνο Κρήτης. Είναι επιχειρηµατίας σύζυγος του Ιδρυτή της εταιρίας και συµµετάσχει στα διοικητικά της 
εταιρείας πάνω από 20 χρόνια.  

Ιωάννης Μοράκης 

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος µε εξειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίµων. Έχει διατελέσει επί 

σειρά ετών ∆ιευθυντής Βιοµηχανικής Παραγωγής της εταιρίας και πλέον έχει αναλάβει τα καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή 

αυτής.   

Κοτζαµπασάκης Εµµανουήλ 

Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος µεταπτυχιακού 

διπλώµατος αλλά και διδακτορικού του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Ινστιτούτου Επιστήµης και Τεχνολογίας του 

Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ. Zει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και εργάζεται ως Company Officer της Aspen 

Technology Inc (Aspen Tech). Στην παρούσα φάση διατελεί ρόλο Senior Vice President για το κοµµάτι των Πωλήσεων και 

της Στρατηγικής της Εταιρίας. Τα κεντρικά γραφεία της Aspen Tech βρίσκονται στην Βοστόνη των Η.Π.Α και αποτελεί τον 

κύριο παροχέα εταιρικών λειτουργικών συστηµάτων και υπηρεσιών σε βιοµηχανίες επεξεργασίας (Process Industries) µε 

παγκόσµια δραστηριότητα και έσοδα της τάξης των 350 εκατοµµυρίων δολαρίων. 

Στο παρελθόν έχει διατελέσει θέσεις στην Aspen Technology όπως: Senior Vice President για θέµατα Στρατηγικής και 

Marketing, Senior Vice President για το κοµµάτι Engineering Business Unit και τέλος Vice President στο τµήµα Engineering of 

Software Products. Πριν την ένταξη του στην Aspen Tech, διετέλεσε Chief Executive Officer στην Linnhoff March, η οποία 

εδρεύει στο Ηνωµένο Βασίλειο και ασχολείται µε θέµατα process software and design. Πριν την Linnhoff March, υπήρξε 

βοηθός καθηγητή στο τµήµα χηµικών µηχανικών του ινστιτούτου επιστήµης και τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου του 

Μάντσεστερ στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

Στεφανόπουλος Γεώργιος 

Γεννήθηκε την 1/6/1947. Είναι σύµβουλος επιχειρήσεων και διαµένει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  

Εµµανουήλ Κοζωνάκης 

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εµπορικής (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Λογιστής. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8/9/1948. 

Β8. Ίδιες Μετοχές 

∆εν κατέχονται µετοχές της εταιρείας τόσο από την ίδια όσο και από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες. 

Β.9. Μερισµατική Πολιτική 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δοµής, θα προτείνει στην Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος για την κλειόµενη χρήση.  

Β.10. Πληροφορίες για Εργασιακά Θέµατα 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2011 ανήλθε σε 706 άτοµα για τον Όµιλο και 653 για την 

εταιρεία. Κατά την 31/12/2010 ο Όµιλος απασχολούσε 776 άτοµα και η εταιρεία 717. 

Β.11. Υποκαταστήµατα 

Η εταιρεία διαθέτει 5 υποκαταστήµατα, τα οποία αναλυτικά έχουν ως κάτωθι: 

− Κρυονέρι Αττικής, υποκατάστηµα Αθηνών 

− Ηράκλειο, υποκατάστηµα Ηρακλείου 
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− Θεσσαλονίκη, υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης 

− Λάρισα, υποκατάστηµα Λάρισας 

− Πάτρα, υποκατάστηµα Πατρών 

Β.12. Επεξηγηµατική έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

(παρ. 7 και 8 άρθρο 4 του ν.3556/2007) 

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.381.600 € και διαιρείται σε 29.480.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές αξίας 0,42 € η κάθε µία. Το σύνολο των µετοχών είναι µε δικαίωµα ψήφου και είναι εισηγµένες στο Χ.Α. 

Ο κάτοχος κάθε µετοχής έχει τα δικαιώµατα ως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: 

− ∆ικαίωµα µερίσµατος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το ∆.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

− ∆ικαίωµα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας 

− ∆ικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

− ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της δέουσας διαδικασίας 

Περιορισµοί µεταβίβασης µετοχών της εταιρείας  

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας είναι ελεύθερη. ∆ικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετοχών παρέχεται 

µόνο στην περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (άρθρα 9 και 11 Ν. 3556/2007) 

Μέτοχος 
Αριθµός 
Μετοχών 

% 
Αριθµός 

∆ικαιωµάτων 
ψήφου (άµεσα) 

Αριθµός ∆ικαιωµάτων 
ψήφου (Έµµεσα)* 

% 

Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης 11.353.380 38,51 11.353.380 - 38,51 

Εµµανουήλ ∆οµαζάκης 11.179.670 37,92 11.179.670 - 37,92 

Μέτοχοι  < του 5% 6.946.950 23,56 6.946.950 - 23,56 

Σύνολο 29.480.000 100 29.480.000  100 

 

*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην 
εταιρεία ότι ασκούνται µέσω πληρεξουσίων. 

Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 

µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 

2190/1920. 

Κάτοχοι µετοχών µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υπάρχουν µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους 

δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη 

συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των 

τίτλων) 

Συµφωνίες µεταξύ µετόχων 

∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας τέτοιου είδους συµφωνίες. 

Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆εν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούµενοι από ότι προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 

Αρµοδιότητα ∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή αγορά ιδίων µετοχών 

Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των µετόχων το ∆.Σ. έχει δικαίωµα µέσα σε 5 έτη µε απόφαση της 

πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των µελών του να αυξάνει το κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό της αύξησης 

δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήξεως την σχετική 

απόφαση. Η ανωτέρω εξουσία του ∆.Σ. µπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνάει τα 5 
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έτη για κάθε ανανέωση. Αγορά ιδίων µετοχών µπορεί να γίνει µε εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των µετόχων και δεν µπορεί, βάσει 

του Κ.Ν. 2190/1920 να υπερβεί το 10% των υφισταµένων µετοχών. 

Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
έλεγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συµφωνίες. 

Συµφωνίες µεταξύ εκδότη και ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή προσωπικού 

∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συµφωνίες. 

 

Με τιµή, 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

∆οµαζάκης Εµµανουήλ 
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 

µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 

γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 

τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα 

πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

Π. Φάληρο, 30 Μαρτίου 2012 

H Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Χρυσανθοπούλου Μαρίνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 

 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» στις 30 

Μαρτίου 2012 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 

οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική 

κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των 

χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών  της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Ο Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   

∆οµαζάκης Εµµανουήλ  ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.∆.Τ Ι 975738  Α.∆.Τ. ΑΒ 187558 

 

 

 

  

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου 

   

Μικές Κυριάκος 

Α.∆.Τ. ΑΒ 656966 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0012835 

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 ∆ήµο 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.  
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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. 

1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις  

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

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

1.2.1. Περίοδος και νόµισµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2011 µέχρι 31/12/2011. Τα ποσά εµφανίζονται σε αυτές σε 

χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τη χρήση 2010 (1/1 – 31/12/2010). 

1.2.2. Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

Έχουν εφαρµοστεί στο σύνολό τους όλα τα ∆.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 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. ∆οµή σηµειώσεων 

Οι σηµειώσεις είναι οργανωµένες συστηµατικά, µε τρόπο που ο αναγνώστης να µπορεί µε ευχέρεια να αντλήσει τις 

πληροφορίες που επιθυµεί. ∆οµούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόµενο έχουν ως εξής:  

1. Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισµένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ∆.Λ.Π. 1 

«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».  

2. Οικονοµικές Καταστάσεις: Εµφανίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.  

3. Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται. 

4. Ανάλυση υπολοίπων οικονοµικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της 

Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος.  

5. Γνωστοποιήσεις: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. 

6. Λοιπές γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται 

από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

1.2.6. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 30 Μαρτίου 2012. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  Σηµειώσεις Όµιλος   Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

31.12.2011   31.12.2010   31.12.2011   31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

              

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 4.1.1 107.095 
 

108.443 
 

84.510 
 

85.340 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.1.2 9.640 
 

6.738 
 

7.404 
 

5.725 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  4.1.3 4.587 
 

5.100 
 

2.498 
 

2.671 

Υπεραξία 4.1.4 10.197 
 

10.429 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 4.1.5 - 
 

- 
 

24.397 
 

22.349 

Λοιπές Επενδύσεις 4.1.6 57 
 

57 
 

57 
 

57 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.1.7 1.773 
 

815 
 

238 
 

137 

Αποθέµατα 4.1.8 9.995 
 

11.606 
 

9.371 
 

10.803 

Πελάτες και Συναφείς Απαιτήσεις 4.1.9 37.944 
 

24.097 
 

40.973 
 

28.153 

Λοιπές Απαιτήσεις 4.1.10 16.995 
 

14.401 
 

29.002 
 

20.136 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

- 
 

41 
 

- 
 

41 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 5.1.11 5.405 
 

4.442 
 

4.856 
 

3.305 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
203.687   186.169   203.307   178.717 

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
              

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
              

Μετοχικό  Κεφάλαιο 4.2.1 12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Υπέρ το Άρτιο 4.2.2 1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Αποθεµατικά 4.2.3 50.170 
 

49.406 
 

41.287 
 

40.191 

Κέρδη/(Ζηµίες) Εις Νέον 
 

(11.289) 
 

(2.234) 
 

7.662 
 

9.245 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
53.016 

 
61.307 

 
63.083 

 
63.570 

         
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας 

 
53.016 

 
61.307 

 
63.083 

 
63.570 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(1.160) 
 

(198) 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 

 
51.856 

 
61.109 

 
63.083 

 
63.570 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
              

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

10.450 
 

10.065 
 

8.096 
 

7.762 

Προβλέψεις 4.3.1 654 
 

806 
 

553 
 

706 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.3.2 0 
 

178 
 

0 
 

170 

Μακροπρόθεσµες Έντοκες Υποχρεώσεις 4.3.3 39.197 
 

30.808 
 

38.691 
 

30.280 

         
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
50.301 

 
41.858 

 
47.340 

 
38.919 

         
Προµηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 4.3.4 40.890 

 
32.411 

 
37.814 

 
30.419 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.3.5 9.182 
 

10.429 
 

8.108 
 

10.537 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.3.6 51.457 
 

40.362 
 

46.962 
 

35.273 

         
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
101.529 

 
83.202 

 
92.884 

 
76.228 

         
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 

 
151.830 

 
125.060 

 
140.224 

 
115.147 

         
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 

 
203.687   186.169   203.307   178.717 
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 

Κατάσταση συνολικών εσόδων 
 

Όµιλος   Εταιρεία 

  
Σηµειώσεις 

1.1.2011   1.1.2010 
  

1.1.2011   1.1.2010 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31.12.2011   31.12.2010 31.12.2011   31.12.2010 

         
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 

 
92.193 

 
92.997 

 
91.920 

 
92.854 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 
 

9.462 
 

11.948 
 

5.505 
 

6.677 

Σύνολο Πωλήσεων 4.4.1 101.655 
 

104.945 
 

97.425 
 

99.531 

Κόστος Πωλήσεων 4.4.2 (58.091) 
 

(57.430) 
 

(55.026) 
 

(54.328) 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

43.564 
 

47.515 
 

42.398 
 

45.203 

         
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία  

(514) 
 

(637) 
 

(173) 
 

(420) 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
 

(4.000) 
 

(4.795) 
 

(2.203) 
 

(2.934) 

         
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 

 
39.050   42.083   40.022   41.849 

         
Έξοδα ∆ιοίκησης 4.4.3 (9.339) 

 
(8.756) 

 
(5.343) 

 
(6.997) 

Έξοδα ∆ιάθεσης 4.4.4 (30.306) 
 

(27.498) 
 

(28.300) 
 

(26.388) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 4.4.5 (559) 
 

(1.930) 
 

(176) 
 

(1.214) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 4.4.6 (6.858) 
 

(4.817) 
 

(6.005) 
 

(4.400) 

Επενδυτικά αποτελέσµατα 
 

- 
 

924 
 

- 
 

924 

Κέρδη / (ζηµίες) προ Φόρων 
 

(8.011)   5   198   3.775 

Φόροι 4.4.7 (828) 
 

(929) 
 

(685) 
 

(792) 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρων 
 

(8.839)   (924)   (487)   2.983 

         
Κατανέµονται σε : 

        
Ιδιοκτήτες µητρικής 

 
(7.959) 

 
(877) 

 
(487) 

 
2.983 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(880) 
 

(47) 
 

- 
 

- 

         
Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων 

        
ανά µετοχή - βασικά (σε €) 

 
(0,2700) 

 
(0,0297) 

 
(0,0165) 

 
0,1012 

         

         
Λοιπά συνολικά έσοδα 

 
Όµιλος   Εταιρεία 

  
 

1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

  
 

31.12.2011   31.12.2010   31.12.2011   31.12.2010 

         
Κέρδη / (ζηµίες) µετά Φόρων 

 
(8.839)   (924)   (487)   2.983 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

- 
 

(1.107) 
 

- 
 

634 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης στο εξωτερικό 
 

(413) 
 

(83) 
 

- 
 

- 

         
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 
(9.252)   (2.113)   (487)   3.617 

         
Κατανέµονται σε : 

        
Ιδιοκτήτες µητρικής 

 
(8.291) 

 
(2.066) 

 
(487) 

 
3.617 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(962) 
 

(47) 
 

- 
 

- 

 

  



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 
 

 

29 

 

2.3. 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 
µητρικής 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010 12.382 1.753 13.144 37.313 1.150 65.740 613 66.353 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 31/12/2010 - - (1.099) (64) (877) (2.040) (73) (2.113) 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2009 - - - 0 (649) (649)   (649) 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - 102 (102) -   - 

Μεταβολή από συνενώσεις θυγατρικών - - - 12 (1.757) (1.745) (738) (2.483) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 12.382 1.753 12.044 37.362 (2.234) 61.307 (198) 61.109 

    

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011 12.382 1.753 12.044 37.362 (2.234) 61.307 (198) 61.109 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 31/12/2011       (237) (7.722) (7.959) (880) (8.839) 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1 - 31/12/2011       (332)   (332) (81) (413) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            -   - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       1.333 (1.333) -   - 

Συναλλαγµατικές διαφορές           -   - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρηµένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια       - - -   - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 12.382 1.753 12.044 38.126 (11.288) 53.016 (1.160) 51.857 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
Υπέρ Το 

Άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
Εις Νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010 12.382 1.753 5.311 34.144 7.072 60.661 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 31/12/2010     634   2.983 3.617 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2009         (649) (649) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       102 (102) - 

Απορρόφηση Creta Farm International Συµµετοχών Α.Ε.         (60) (60) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 12.382 1.753 5.945 34.246 9.245 63.570 

  

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011 12.382 1.753 5.945 34.246 9.245 63.570 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1- 31/12/2011       (237) (250) (487) 

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2010           - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου            - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό       1.333 (1.333) - 

Συναλλαγµατικές διαφορές           - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρηµένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 12.382 1.753 5.945 35.342 7.662 63.083 
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2.4. Κατάσταση των Ταµειακών Ροών - Έµµεση µέθοδος 

  Όµιλος   Εταιρεία 

  1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

  31.12.2011   31.12.2010   31.12.2011   31.12.2010 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (8.011) 
 

5 
 

198 
 

3.775 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
       

Αποσβέσεις 4.812 
 

8.638 
 

3.856 
 

7.442 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων - 
 

24 
   

- 

Προβλέψεις (145) 
 

178 
 

(153) 
 

87 

Συναλλαγµατικές διαφορές (281) 
 

(25) 
 

(281) 
 

(25) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (83) 
 

(666) 
 

(610) 
 

(967) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.942 
 

4.931 
 

6.615 
 

4.764 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.144 
 

1.882 
 

1.604 
 

1.670 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.530) 
 

(8.582) 
 

(13.165) 
 

(10.692) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 5.864 
 

12.583 
 

8.018 
 

17.860 

Μείον: 
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.655) 
 

(4.785) 
 

(6.482) 
 

(4.533) 

Καταβεβληµένοι φόροι (459) 
 

(764) 
 

(324) 
 

(564) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
   

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.404)   13.420   (723)   18.819 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (760) 
 

(2.699) 
 

(2.048) 
 

(3.266) 

Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (1.756) 
 

(1.958) 
 

(7.689) 
 

(6.385) 

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

(25) 
   

(25) 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (6.318) 
 

(6.413) 
 

(4.780) 
 

(6.867) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 93 
 

1.250 
 

75 
 

903 

Τόκοι εισπραχθέντες 4 
 

1 
 

- 
 

- 

Μερίσµατα εισπραχθέντα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 
 

466 
 

- 
 

466 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (8.737)   (9.379)   (14.442)   (15.173) 

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2 
 

- 
 

- 
 

- 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 38.764 
 

32.216 
 

38.764 
 

31.658 

∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη - 
 

- 
 

- 
 

- 

Εξοφλήσεις δανείων (22.089) 
 

(35.653) 
 

(21.474) 
 

(34.554) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµ/τικές µισθώσεις (χρεολύσια) (574) 
 

(570) 
 

(574) 
 

(570) 

Μερίσµατα πληρωθέντα - 
 

(584) 
 

- 
 

(584) 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) 16.103   (4.591)   16.716   (4.050) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  
963  (549)  1.551  (404) 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.442   4.984   3.305   3.710 

Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1)   7         

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.405   4.442   4.856   3.305 
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι αποτίµησης για τα αποθέµατα 

3.1.1. Λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται για τα αποθέµατα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για τα αποθέµατα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αποτίµηση αποθεµάτων 
Τα αποθέµατα αποτιµούνται καταρχήν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά είδος, 
στη µικρότερη τιµή µεταξύ του κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
τους. 

2 Υποτίµηση πρώτων υλών 

Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωµατώνονται σε προϊόντα, κατ' αρχήν δεν 
υποτιµούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιµάται ότι θα έχει κόστος 
αποθεµάτων µικρότερο από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Αν υπάρξει λόγος 
υποτίµησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο κόστος αντικατάστασης. 

3 Προβλέψεις υποτίµησης και αναστροφή 

Για τα αποθέµατα που έχουν αποτιµηθεί σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία διενεργείται 
πρόβλεψη υποτίµησης. Κάθε φορά που συντάσσονται Οικονοµικές Καταστάσεις, 
εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της 
πρόβλεψης. 

4 
Μερισµός Σταθερών Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση την κανονική 
δυναµικότητα. Αν η πραγµατική παραγωγή αποκλίνει σηµαντικά από την κανονική 
δυναµικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους µερισµούς ώστε η επιβάρυνση να γίνει 
µε βάση την κανονική δυναµικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άµεσα στα 
αποτελέσµατα περιόδου και όχι στο κόστος παραγωγής. 

5 
Μερισµός Μεταβλητών Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση πραγµατικά δεδοµένα 
(µετρήσεις). 

6 Αποτίµηση υποπροϊόντων και υπολειµµάτων 
Τα Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα, αποτιµούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία 
και το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό κόστος των ετοίµων. 

7 
Κόστος αποθεµάτων βιολογικών στοιχείων 
µετά τη συγκοµιδή 

Τα βιολογικά στοιχεία, µέχρι τη συγκοµιδή, αποτιµούνται στην εύλογη αξία µείον τα 
εκτιµώµενα κόστη διάθεσης. Αυτό θεωρείται σαν κόστος αποθεµάτων µε βάση το 
∆.Λ.Π. 2. 

3.2. Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 

Οι λογιστικές πολιτικές, σε ότι αφορά την αντιµετώπιση αλλαγών λογιστικών αρχών ή εκτιµήσεων και λαθών, παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογιστικές πολιτικές επιλογής της εταιρίας 

Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από πρότυπο ή διερµηνεία και µε κριτήρια να:  α) παρουσιάζουν πιστά 
τις Οικονοµικές Καταστάσεις, β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο, γ) είναι 
απροκατάληπτες, δ) είναι συντηρητικές, ε) είναι πλήρεις 

2 Αλλαγή λογιστικών πολιτικών 
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν το επιβάλλει πρότυπο ή διερµηνεία και 
βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης 

3 
Αλλαγή πολιτικών και αναδιατύπωση 
καταστάσεων 

Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής µε βάση πρότυπο ή διερµηνεία, 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδροµικότητα. Όταν µία 
Λογιστική Πολιτική εφαρµόζεται αναδροµικά, αλλάζουν όλες οι Οικονοµικές 
Καταστάσεις µέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν 
µόνο στην απογραφή της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή πιθανά και άλλοι 
λογαριασµοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  

4 Αλλαγές εκτιµήσεων 

Η αλλαγές εκτιµήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσµατα, της χρήσης που γίνονται και 
στις µελλοντικές χρήσεις ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης µπορεί να επιδράσουν 
στα ίδια κεφάλαια ή σε άλλους λογαριασµούς της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 
περιόδου που γίνεται η αλλαγή 

5 ∆ιόρθωση λαθών 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδροµικά:  
α) για την προηγούµενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση οικονοµικής θέσης, Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος, Ταµειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, 
Σηµειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιµη περίοδο, µε αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιµης 
περιόδου στην Κατάσταση οικονοµική θέσης 
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3.3. Λογιστικές αρχές για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Οι λογιστικές αρχές, σε ότι αφορά την αντιµετώπιση σηµαντικών γεγονότων που συνέβησαν στο διάστηµα µεταξύ της 

ηµεροµηνίας αναφοράς και της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

Λογιστικές  αρχές  για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 ∆ιορθωτικά και µη διορθωτικά γεγονότα 
Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του αναφοράς, αξιολογούνται από τη 
διοίκηση µε βάση τις ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και 
"µη διορθωτικά" γεγονότα. 

2 ∆ιόρθωση Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µόνο µε τα "διορθωτικά" γεγονότα. 

3 Συνέχιση της δραστηριότητας 

Αν µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών 
καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την 
εφαρµογή αυτής της αρχής. 

3.4. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος 

Οι λογιστικές αρχές που σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις 

Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη 
φορολογικά αξία, υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή 
υποχρέωση. 

2 
Επίδραση στα αποτελέσµατα και τα ίδια 
κεφάλαια 

Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που 
λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν στα 
ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι οποίοι µεταφέρονται στα 
ίδια κεφάλαια µέσω αυτής της κατάστασης. 

3 
Λογισµός αναβαλλόµενων απαιτήσεων και 
λογιστικές ζηµίες 

Αναβαλλόµενες απαιτήσεις λογίζονται µόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν 
µελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το συµψηφισµό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για 
τις λογιστικές ζηµίες. Υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µόνον αν 
εκτιµάται ότι στο διάστηµα που αυτές οι ζηµιές είναι φορολογικά αναγνωρίσιµες, θα 
υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 

4 Συντελεστές φόρου 
Ο τρέχον φόρος υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ενώ οι 
αναβαλλόµενοι φόροι µε το συντελεστή που αναµένεται να υπάρχει, όταν θα 
διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

3.5. Λογιστικές αρχές για ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αρχική καταχώριση Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. 

2 ∆ιαµόρφωση κόστους 

Το κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α) το αρχικό κόστος και τυχόν  
β) κόστη βελτίωσης  
γ) κόστη αντικατάστασης  
δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

3 Αρχικό κόστος 

Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει:  
α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης  
β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική  
γ) τυχόν κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού  
δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης 

4 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται 
στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και 
τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
- Μηχανήµατα 
- Μεταφορικά µέσα  
- Έπιπλα και σκεύη  
- Εξοπλισµός γραφείων και λοιπός εξοπλισµός 
- Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

5 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται 
σε αξίες αναπροσαρµογής 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής 
κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
- Εδαφικές εκτάσεις 
- Κτίρια 

6 Μέθοδος απόσβεσης Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης. 
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7 Συντελεστές απόσβεσης 

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι:  
- Κτίρια, από 2%, έως 5%,  
- Μηχανήµατα, από 3%, έως 17% , 
- Μεταφορικά µέσα, από 11%, έως 17%,  
- Έπιπλα και σκεύη, από 14%, έως 33% 
- Εξοπλισµός γραφείων, από 14%, έως 33%. 

8 ∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής 

Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:  
- Κτίρια, από 20 έως 50,  
- Μηχανήµατα, από 6 έως 30, 
- Μεταφορικά µέσα, από 6 έως 9,  
- Έπιπλα και σκεύη, από 3 έως 7, 
- Εξοπλισµός γραφείων, από 3 έως 7. 

3.6. Λογιστικές αρχές για µισθώσεις 

3.6.1. Λογιστικές αρχές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Η εταιρία κατέχει πάγια που έχει αποκτήσει µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές αναφέρονται στη 

συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει χρηµατοδοτική µίσθωση 
Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των 
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον 
εκµισθωτή στο µισθωτή. 

2 Αρχική καταχώριση 
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες 
Καταβολές Μισθωµάτων µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε 
το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 

3 
∆ιάκριση βραχυπρόθεσµων από 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 
εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο 
τµήµα που εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

4 Κατανοµή µισθωµάτων 
Κάθε περίοδο  τα µισθώµατα διασπώνται σε «χρεολύσιο» που µειώνει την υποχρέωση 
και «τόκο» που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 

5 Αντιµετώπιση παγίων µετά την απόκτηση 
Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές 
λογιστικές αρχές που τα αφορούν και παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής. 

Η εταιρεία δεν είναι εκµισθωτής για χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

3.6.2. Λογιστικές αρχές για µισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Λογιστικές αρχές µισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει λειτουργική µίσθωση 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των 
οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή 

2 Λογισµός µισθωµάτων 
Τα µισθώµατα, περιλαµβανοµένων τυχόν προκαταβολών που θα συµψηφιστούν, 
καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο, για 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωµή τους. 

3.6.3. Λογιστικές αρχές για εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Λογιστικές αρχές εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει λειτουργική µίσθωση 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των 
οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο 
µισθωτή. 

2 Μισθωµένα πάγια 
Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχουν 
µισθωθεί. 

3 Έξοδα παγίων Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των µισθωµάτων, µεταφέρονται στα έξοδα 

4 Μισθώµατα 
Τα έσοδα από ενοίκια µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, µε την ευθεία 
µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 

3.7. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Για το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, εφαρµόζονται οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές: 

Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Τι ορίζεται σαν έσοδο 
Έσοδα είναι µόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται οι 
παρακρατούµενοι φόροι.  
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2 Πότε υπάρχει πώληση αγαθών 

Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  
α) υπάρχει µεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας  
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό  
γ) εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί το τίµηµα  
δ) το έσοδο και το κόστος µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα 

3 
Εφαρµογή αρχής τις αντιστοιχίας εσόδων - 
κόστους 

Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν µία πώληση συνδέεται και µε 
κόστη. 

4 Οριοθέτηση πωλήσεων υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, µε βάση το 
εκτελεσµένο µέρος.  
Για τις υπηρεσίες που λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής ολοκλήρωσης, 
εφαρµόζονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 11. 

5 
Οριοθέτηση τόκων, δικαιωµάτων και 
µερισµάτων 

Οι τόκοι λογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, τα δικαιώµατα εφόσον 
είναι δουλευµένα σύµφωνα µε τη σύµβαση, τα µερίσµατα όταν δηµιουργείται το 
δικαίωµα είσπραξής τους 

3.8. Λογιστικές αρχές για παροχές σε εργαζοµένους 

Λογιστικές αρχές για τις παροχές σε εργαζοµένους 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογισµός βραχύχρονων παροχών Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. 

2 Λογισµός παροχών εξόδου από την υπηρεσία Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άµεσα σαν έξοδα όταν γίνονται.  

3 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών, λογίζεται η υποχρέωση µε χρέωση 
των εξόδων, στο χρήση που δηµιουργείται. 

3.9. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις και ειδικότερα ο χειρισµός των επιχορηγήσεων 

παγίων, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση επιχορηγήσεων 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα:  
α) ότι θα εισπραχθούν και  
β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

2 
Επίδραση στην Καθαρή Θέση µέσω των 
αποτελεσµάτων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια µέσω των 
Αποτελεσµάτων, µε συσχετικό εσόδου - κόστους. 

3 Επιχορηγήσεις εξόδων 
Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα, ανάλογα µε 
τη µεταφορά των εξόδων. 

4 
Επιχορηγήσεις παγίων σε µεταβατικούς 
λογαριασµούς παθητικού 

Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, µεταφέρονται αρχικά σαν «αναβαλλόµενο 
έσοδο» (µεταβατικός λογαριασµός παθητικού), και από εκεί τµηµατικά στα έσοδα, 
ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου. 

3.10. Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγµα 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας για τη µετατροπή των ξένων νοµισµάτων, αναφέρονται στη συνέχεια 

Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγµα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Λογιστικοποίηση συναλλαγών σε ξένο 
νόµισµα 

Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε νόµισµα λειτουργίας, γίνεται µε την τρέχουσα 
συναλλαγµατική ισοτιµία την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 

2 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, χρηµατικών στοιχείων 

Τα Χρηµατικά Στοιχεία αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς. 

3 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, µη χρηµατικών 
στοιχείων αποτιµηµένων στο κόστος 

Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στο κόστος, αποτιµούνται µε την 
ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. 

4 
Αποτίµηση στην ατοµική κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, µη χρηµατικών 
στοιχείων αποτιµηµένων σε εύλογη αξία 

Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες, αποτιµούνται µε 
την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία. 

5 
Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης 
χρηµατικών στοιχείων 

Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών 
Στοιχείων, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα  

6 
Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης µη 
χρηµατικών στοιχείων 

Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές αποτίµησης µη Χρηµατικών Στοιχείων µεταφέρονται:  
α) στα Αποτελέσµατα αν προβλέπεται εκεί να µεταφέρονται και οι ζηµίες τους  
β) στην Καθαρή Θέση κατευθείαν ή µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, αν έτσι 
προβλέπεται  

7 Μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού 

Η µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικής του εξωτερικού γίνεται:  
α) Για τα περιουσιακά στοιχεία µε βάση την Ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς 
β) Για τα Αποτελέσµατα περιόδου µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής ή τη 
µέση Ισοτιµία της περιόδου  
γ) κάθε συναλλαγµατική διαφορά, µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια µέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 
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3.11. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού 

Η εταιρία το κόστος δανεισµού το αντιµετωπίζει µε βάση τις λογιστικές αρχές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Χειρισµός του κόστους δανεισµού 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται. 

2 Χειρισµός του κόστους δανεισµού 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται, εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται. 

3 Τρόπος κεφαλαιοποίησης 
Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού 
Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του 
στοιχείου. 

4 
Υπολογισµός κόστους για άµεση σχέση 
κόστους και στοιχείου 

Αν ο δανεισµός σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, 
κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των 
δανειακών κεφαλαίων. 

5 
Υπολογισµός κόστους αν δεν υπάρχει άµεση 
σχέση κόστους µε στοιχείο 

Αν ο δανεισµός είναι γενικός, το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της 
επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που 
σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

3.12. Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις θυγατρικές εταιρίες, αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Έλεγχος και ενοποίηση 
Ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται 
από τη µητρική εταιρία, µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 27, εφόσον 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς υπήρχε ο έλεγχος. 

2 Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, είναι καταστάσεις στις οποίες οι συµµετοχές σε 
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, αντιµετωπίζονται µε βάση το συµµετοχικό 
δικαίωµα και όχι την αναλογία σε περιουσιακά στοιχεία και αποτελέσµατα . 

3 Ηµεροµηνία ενοποίησης Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία αναφοράς της µητρικής εταιρείας. 

4 ∆ιαδικασία ενοποίησης 

Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και 
θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται "γραµµή προς γραµµή" («line by line»). 
Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 
τυχόν έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε 
αποθέµατα, πάγια κλπ. Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συµµετοχής της 
µητρικής, συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία 
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3. 

5 Πρώτη ενοποίηση και αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της απόκτησής 
της. 

6 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές εµφανίζονται χωριστά στην κατάσταση Οικονοµικής 
θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 

7 
Αποτίµηση θυγατρικών στης Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στις "Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις", οι επενδύσεις σε θυγατρικές, εµφανίζονται 
αποτιµηµένες στο κόστος κτήσης. 

3.13. Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Κοινοπραξία και από κοινού έλεγχος 
Κοινοπραξία είναι η ανάληψη µίας δραστηριότητας που προϋποθέτει τον από κοινού 
έλεγχο. Από κοινού έλεγχος υπάρχει, όταν για τις στρατηγικές αποφάσεις, απαιτείται 
οµοφωνία των µερών που τον ασκούν. 

2 Κοινοπραξία και συµβατικός διακανονισµός Για κάθε Κοινοπραξία υπάρχει Συµβατικός ∆ιακανονισµός. 

3 Ενοποίηση κοινά ελεγχόµενων οντοτήτων Οι Κοινά Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες, ενοποιούνται µε Αναλογική Ενοποίηση. 

4 Αναλογική ενοποίηση 
Αναλογική Ενοποίηση σηµαίνει ότι ενοποιείται αναλογία για όλους τους λογαριασµούς 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης και Συνολικών εσόδων, ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής στην Κοινοπραξία. 

5 Εµφάνιση στις ενοποιηµένες καταστάσεις 
Η εµφάνιση των κονδυλίων των κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε αναλογική 
ενοποίηση, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι µαζί µε τα άλλα 
κονδύλια, γιατί η ενοποίηση γίνεται γραµµή προς γραµµή. 

3.14. Λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας και του Οµίλου, για χρηµατοοικονοµικά µέσα εµφανίζονται στη συνέχεια. 
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Λογιστικές αρχές για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Περιεχόµενο Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Χρηµατοοικονοµικό Μέσο: είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα 
συναλλασσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο 

2 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιµα β) συµµετοχές γ) 
απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 
δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 
Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε ευνοϊκούς όρους ε) σύµβαση λήψης ίδιων 
µετοχών µεταβλητού ύψους στ) σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες 
µετοχές. 

3 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις είναι: α) Υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή 
άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων β) δικαίωµα για ανταλλαγή 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
µε δυσµενείς όρους γ) σύµβαση παράδοσης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους δ) 
σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες µετοχές. 

4 Συµµετοχικοί Τίτλοι 
Συµµετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύµβαση δικαιώµατος σε αναλογία των Ιδίων 
κεφαλαίων τρίτου. 

5 Κατάταξη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά 
Στοιχεία, στις Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, στα Ίδια κεφάλαια ή σαν 
Συµµετοχικός Τίτλος, µε βάση την ουσία της σχετικής σύµβασης. 

6 Κόστη στοιχείων Καθαρής Θέσης 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται 
σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, µε την 
πραγµατοποίησή τους. 

7 
Κόστη Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων που 
δεν αφορούν την Καθαρή Θέση 

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία που δεν 
είναι στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, µε την 
πραγµατοποίησή τους. 

8 Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών 
Όλα τα ποσά που αφορούν συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές, µεταφέρονται στα ίδια 
κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων και δεν επιδρούν στα αποτελέσµατα. 

9 Συµψηφισµοί στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Τα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται καταρχήν χωρίς 
συµψηφισµούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα 
Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο και µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, 
συµψηφίζονται µόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού β) 
προβλέπεται διακανονισµός µε βάση το υπόλοιπο δ) προβλέπεται συγχρόνως 
διακανονισµός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης 

3.15. Βάσεις Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι βάσεις αποτίµησης, για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Βάσεις αποτίµησης για τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Αρ. Βάσεις Αποτίµησης Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Κατάταξη για αποτίµηση µετά την αρχική 
καταχώριση 

Για τη µεταγενέστερη αποτίµηση, τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
χωρίζονται σε:  
α) Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων 
β) Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη  
γ) ∆άνεια και Απαιτήσεις και  
δ) ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

2 
Στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσµάτων" 

Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, 
ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αν:  
α) κατέχεται για εµπορική εκµετάλλευση ή  
β) στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" 

3 Αρχική Καταχώριση 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, που 
είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες 
τους, ενώ αν δεν είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», αρχικά λογίζονται 
στις εύλογες αξίες τους, πλέον τα άµεσα κόστη της συναλλαγής. 

4 Γενική αρχή µεταγενέστερης αποτίµησης 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, 
αποτιµώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν κόστη 
διάθεσης, εκτός από συγκεκριµένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. 

5 ∆άνεια και Απαιτήσεις 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιµώνται στο 
Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη µέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

6 Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη 
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη 
αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

7 
Συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε 
εύλογη αξία 

Οι συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε εύλογη αξία, αποτιµούνται σε αυτήν, 
µε τη χρησιµοποίηση τιµών χρηµατιστηρίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αν είναι 
εφικτό, ή τη χρησιµοποίηση άλλων τεχνικών αποτίµησης που βασίζονται σε 
εξωτερικές πληροφορίες. 

8 
Συµµετοχές που δεν µπορούν να 
αποτιµηθούν σε εύλογη αξία 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Συµµετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι και δεν 
µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, αποτιµώνται στο κόστος. 
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9 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, µε την εξαίρεση 
όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο 
Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριµένες 
εξαιρέσεις. 

10 Αποµείωση 
Όλα τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι «Στην 
Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης 

11 Επίδραση ζηµίας αποµείωσης 
Η ζηµιά αποµείωσης ενός Χρηµατοοικονοµικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή 
το Αποσβεσµένο Κόστος, µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα της περιόδου. 

3.16. Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή 

Οι λογιστικές πολιτικές για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Βασικά Κέρδη ανά µετοχή 
Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές 
Μετοχές προς τις Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές. 

2 Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές 

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη µετά τους φόρους που 
προκύπτουν από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, για τους µετόχους του οµίλου, 
µόνο για τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν όλες οι επιδράσεις 
στα κέρδη που σχετίζονται µε τυχόν προνοµιούχες µετοχές. 

3 Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές 
Οι Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις µετοχές σε κυκλοφορία 
(Κοινές Μετοχές), επί τις µέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 

3.17. Λογιστικές αρχές για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστικές αρχές για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Έλεγχος αποµείωσης µε ενδείξεις 
Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής αποµείωσης, αν 
εµφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις αποµείωσης τους, όπως αυτές 
ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 36. 

2 Έλεγχος αποµείωσης κάθε χρόνο 
Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που 
βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για αποµείωση µία 
φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης. 

3 Ανακτήσιµο ποσό και λογιστική αξία 
Αποµείωση γίνεται αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται 
της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς. 

4 Ανακτήσιµο ποσό 

Ανακτήσιµο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή µίας Μονάδας ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών, είναι το µεγαλύτερο ποσό ανάµεσα σε:  
α) Εύλογη Αξία µείον κόστη διάθεσης και  
β) Αξία λόγω χρήσης 

5 
Μεµονωµένη αποτίµηση και αποτίµηση 
µονάδων ή οµάδων µονάδων ταµειακών 
ροών 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση ενός επιµέρους στοιχείου που εξετάζεται για 
αποµείωση, αποτιµάται η Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στην οποία αυτό 
ανήκει ή Οµάδα Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η 
αποτίµηση της Μονάδας και γίνονται µετά την αποτίµηση οι σχετικοί µερισµοί και 
συγκρίσεις 

6 
Λογισµός αποµείωσης περιουσιακών 
στοιχείων 

Η πρόβλεψη αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα, εκτός αν υπάρχει σχετικό αποθεµατικό υπεραξίας για το περιουσιακό 
στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συµψηφίζεται µε αυτό στο βαθµό που είναι δυνατό. 

7 Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης 
Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίµησης, στο µέλλον µε αντίστροφη 
επίδραση στα αποτελέσµατα ή τα ίδια κεφάλαια, σε σχέση µε την αρχική επίδραση 
από την πρόβλεψη, εκτός από τις αποµειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται 

3.18. Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Οι λογιστικές πολιτικές για τις προβλέψεις και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση προβλέψεων 

Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο:  
α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της  
γ) µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

2 Είδη προβλέψεων  

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών  
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης  
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

3 
Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών 
Ζηµιών 

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το ∆ΛΠ 
37. Σχετίζονται µε αποµείωση στοιχείων του ∆ΛΠ 36 

4 Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης 
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα 
αναµένεται να είναι µικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη 
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5 Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή 
έχει ανακοινωθεί το πρόγραµµα. 

6 Λογισµός προβλέψεων και αντιστροφή 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να 
αντιστραφούν . 

7 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:  
α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη 
εξαρτώµενη από την εταιρία ή  
β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  
Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο γνωστοποιείται, αν είναι 
πιθανό να συµβεί 

8 Ενδεχόµενες απαιτήσεις 
Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση 
είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόµενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σηµειώσεις 

3.19. Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Οι λογιστικές πολιτικές για τα άυλα στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση άυλων στοιχείων 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν  
α) πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και  
β) µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα 

2 
Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία 
και φάση έρευνας 

Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα περιόδου, όταν δηµιουργούνται  

3 
Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία 
και φάση ανάπτυξης 

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων 
κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει:  
α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους  
β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους  
γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους  
δ) πόροι ολοκλήρωσης τους  
ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και  
στ) εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή 
την εσωτερική χρησιµοποίηση 

4 Αρχική καταχώριση άυλων 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου 
Στοιχείου που αγοράζεται είναι:  
α) η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων  
β) τα άµεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, περιλαµβανοµένου του 
κόστους δανεισµού 

5 Μεταγενέστερη αποτίµηση Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

6 Επίδραση στα αποτελέσµατα 
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα άυλα στοιχεία επιδρούν 
άµεσα στα αποτελέσµατα περιόδου.  

3.20. Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Οι λογιστικές πολιτικές για τα βιολογικά στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αποτίµηση 
Τα βιολογικά στοιχεία, από την αρχική τους καταχώριση µέχρι και τη σφαγή τους, 
αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους µείον το εκτιµώµενο, στον τόπο της πώλησης, 
κόστος τους. 

2 ∆ιαφορές αποτίµησης 
Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει κατά την αρχική καταχώριση στην εύλογη αξία 
των βιολογικών στοιχείων, καθώς και η µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το κόστος 
πώλησης  για µεταγενέστερες αποτιµήσεις, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

3 Προσδιορισµός εύλογης αξίας 

Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας, τα βιολογικά στοιχεία οµαδοποιούνται, 
ανάλογα µε σηµαντικές ιδιότητές τους, ανάλογα και µε τον τρόπο που αυτά 
προσφέρονται στην αγορά και η αποτίµηση τους γίνεται µε βάση τις τιµές της 
αγοράς. 

3.21. Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Εφαρµογή 
Το ∆.Π.Χ.Α. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, ενώ στις Ιδιαίτερες 
Καταστάσεις εφαρµόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το ∆.Λ.Π. 27 

2 Αποκτών και αποκτώµενος 
Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" 
αποκτά τον έλεγχο της αποκτώµενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. 

3 Μέθοδος της αγοράς 
Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της αγοράς.  
Η διαδικασία της µεθόδου αγοράς αφορά:  
α) προσδιορισµό του αποκτώντα  
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β) προσδιορισµό του κόστους απόκτησης  
γ) µερισµό του κόστους απόκτησης στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία του 
αποκτώµενου. 

4 Κόστος απόκτησης 
Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγµα που δίνεται από τον αποκτώντα. Αντάλλαγµα 
είναι και τίτλοι που δίνονται από τον αποκτώντα. 

5 Έξοδα απόκτησης Τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα. 

5 Ηµεροµηνία υπολογισµού εύλογων αξιών 
Οι εύλογες αξίες των µεταβιβαζόµενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την 
ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες ανταλλαγής. 

6 Αξία τιµήµατος όταν είναι µετοχές 

Αν η απόκτηση γίνεται µε µετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγµένη εταιρία, η 
εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία στο χρηµατιστήριο των µετοχών που δίνει.  
Αν η αποκτώµενη είναι εισηγµένη, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία των µετοχών 
της στο χρηµατιστήριο. Μπορεί, αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, να χρησιµοποιηθεί άλλη 
τεχνική αποτίµησης για την εύλογη αξία των µετοχών 

7 Ηµεροµηνία απόκτησης 
Ηµεροµηνία απόκτησης είναι η ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος. Μπορεί να 
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανταλλαγής. 

8 
Αποτίµηση αναγνωρίσιµων περιουσιακών 
στοιχείων 

Αποτιµώνται τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης (άυλα και µη 
άυλα, υποχρεώσεις υπαρκτές και ενδεχόµενες), µόνον εφόσον µπορούν να 
αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

9 Υπολογισµός και λογισµός Υπεραξίας 

Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης µείον 
την αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης.  
Η υπεραξία, εφόσον είναι χρεωστική, εµφανίζεται στο ενεργητικό της ενοποιηµένης 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

10 Υπεραξία και αποµείωση 
Η υπεραξία από µία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για αποµείωση µία 
φορά το χρόνο ή και σε πιο σύντοµο διάστηµα, αν συνέβη κάτι σηµαντικό. 

11 Αρνητική υπεραξία 
Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίµηση 
των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να 
προκύπτει αρνητική υπεραξία, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

12 Ανάστροφη απόκτηση 

Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νοµικά "αποκτώµενη" τελικά αποκτάει τον 
έλεγχο της αποκτώσας. Σε µία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις, εκδίδονται µε το όνοµα της "νόµιµης µητρικής", αλλά στις σηµειώσεις 
αναλύονται µε βάση τη "νόµιµη θυγατρική" . 

3.22. Λογιστικές αρχές για τους τοµείς του ∆.Π.Χ.Α. 8 

Οι λογιστικές πολιτικές, µε βάση την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Λογιστικές αρχές για τους λειτουργικούς τοµείς του ∆ΠΧΑ 8 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λειτουργικοί τοµείς 

Λειτουργικός τοµέας, είναι ένα τµήµα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, 
παρακολουθείται διακεκριµένα από τους λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριµένες 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια 
του ∆ΠΧΑ 8. 

2 Συγχώνευση τοµέων 

Τοµείς που έχουν τα ίδια οικονοµικά χαρακτηριστικά µπορούν να συγχωνευθούν σε 
έναν, αν τηρείται η θεµελιώδης αρχή και είναι παρόµοια σε:  
α) προϊόντα ή υπηρεσίες,  
β) παραγωγική διαδικασία,  
γ)  κατηγορίες πελατών,  
δ) τρόπο διανοµής  
ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

3 Ποσά στοιχείων τοµέα και κατανοµές ποσών 

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τοµέα που παρουσιάζονται, είναι µόνο αυτά και 
όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες αποφάσεων. Έχουν κατανοµές ή συµψηφισµούς 
ποσών, για να συµφωνούν µε τις οικονοµικές καταστάσεις, µόνο αν έτσι 
παρουσιάζονται στο λήπτη.  
Οι κατανοµές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού 

Εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας βάσει των παραποµπών που έχουν γίνει στις προαναφερθέντες καταστάσεις. 

Περαιτέρω αναλύσεις παρατίθενται σε επόµενο κεφάλαιο βάσει των απαιτήσεων των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

4.1. Ανάλυση λογαριασµών ενεργητικού κατάστασης οικονοµικής θέσης 

4.1.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Γήπεδα - Οικόπεδα   22.710   22.710   19.748   19.748 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων   54.658   55.663   37.789   38.198 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός   20.143   22.238   18.238   20.153 

Μεταφορικά Μέσα   452   578   373   455 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός   1.221   1.122   935   1.053 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   7.910   6.132   7.427   5.733 

    107.095   108.443   84.510   85.340 

4.1.2. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Έξοδα ανάπτυξης   5.689   3.040   3.453   2.027 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   592   304   592   304 

Λογισµικά προγράµµατα   3.360   3.394   3.360   3.394 

    9.640   6.738   7.404   5.725 

4.1.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία    31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   4.587   5.100   2.498   2.671 

    4.587   5.100   2.498   2.671 

4.1.4. Υπεραξία 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Υπεραξία   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Υπεραξία απόκτησης ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.   2.476   2.708   -   - 

Υπεραξία απόκτησης Creta Farms USA, LLC   7.722   7.722   -   - 

    10.197   10.429   -   - 

4.1.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ   -   -   6.201   6.201 

Φάρµα Θεσσαλίας Α.Ε.   -   -   9.302   9.302 

Creta Farm (Cyprus) LTD   -   -   9   9 

Creta Farms España, S.L.   -   -   1.750   750 

Creta Foods SA   -   -   31   31 

Creta Farms Nordic AB   -   -   480   362 

Creta Farms USA, LLC   -   -   5.570   5.570 

Frantoio Gentileschi S.P.A.   -   -   1.054   125 

    -   -   24.397   22.349 

4.1.6. Λοιπές επενδύσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές Επενδύσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών εσωτερικού   57   57   57   57 

    57   57   57   57 
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4.1.7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

∆οσµένες εγγυήσεις   144   153   128   137 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   574   135   111   - 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   1.054   526   -   - 

    1.773   815   238   137 

4.1.8. Αποθέµατα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Αποθέµατα   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Εµπορεύµατα   538   584   359   266 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή   5.235   5.508   5.064   5.250 

Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα   134   189   52   147 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   2.623   3.738   2.490   3.573 

Αναλώσιµα υλικά   148   91   90   76 

Ανταλλακτικά   581   723   581   723 

Είδη συσκευασίας   736   772   735   768 

    9.995   11.606   9.371   10.803 

4.1.9. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Εµπορικές απαιτήσεις   32.858   17.752   36.333   22.204 

Επιταγές εισπρακτέες   4.986   6.230   4.553   5.846 

Γραµµάτια Εισπρακτέα   100   115   87   102 

    37.944   24.097   40.973   28.153 

Η αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων µερικώς αντισταθµίζεται από αντίστοιχη αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων λόγω 

µη δυνατότητας συµψηφισµού, όπως προβλέπεται από την κείµενη φορολογική νοµοθεσία και τις διατάξεις περί 

συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών µέσων. Μέρος της αύξησης του υπολοίπου οφείλεται επίσης στην κατά περίπτωση 

επέκτασης του χρόνου πίστωσης. 

4.1.10. Λοιπές απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Προκαταβολές και µεταβατικοί λογαριασµοί   8.083   7.508   8.237   7.397 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   6.051   4.554   18.749   11.058 

Λοιποί χρεώστες   1.638   1.690   1.302   1.287 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   724   302   373   197 

Λογαριασµοί δεσµευµένων καταθέσεων   288   291   144   144 

Απαιτήσεις από προσωπικό   211   97   198   94 

    16.995   14.442   29.002   20.177 

4.1.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   71   123   66   93 

Καταθέσεις όψεως   5.321   4.086   4.779   2.986 

Καταθέσεις σε ξένο νόµισµα   12   233   11   226 

    5.405   4.442   4.856   3.305 

4.2. Ανάλυση λογαριασµών ιδίων κεφαλαίων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

4.2.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Μετοχικό κεφάλαιο   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο (29.480.000 x 0,42 €)   12.382   12.382   12.382   12.382 

    12.382   12.382   12.382   12.382 

4.2.2. Υπέρ το άρτιο 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Υπέρ το Άρτιο   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 
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Καταβληµένη διαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο   1.753   1.753   1.753   1.753 

    1.753   1.753   1.753   1.753 

4.2.3. Αποθεµατικά 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Αποθεµατικά   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Τακτικό Αποθεµατικό   1.502   1.356   1.502   1.356 

Φορολογηθέντα αποθεµατικά   2.028   1.078   2.028   1.078 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων   14.456   14.456   14.432   14.432 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (488)   (75)   -   - 

Αποθεµατικό πρώτης εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.   19.963   19.963   17.123   17.123 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ακινητοποιήσεων   12.044   12.044   5.945   5.945 

Αποθεµατικά από απαλ/µενα της φορολογίας έσοδα   222   222   222   222 

Αποθεµατικά εσόδων φορ/θέντων κατ' ειδικό τρόπο   35   35   35   35 

Λοιπά αποθεµατικά   407   326   -   - 

    50.170   49.406   41.287   40.191 

4.3. Ανάλυση λογαριασµών υποχρεώσεων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

4.3.1. Προβλέψεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Προβλέψεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   455   607   355   507 

Λοιπές προβλέψεις   199   199   199   199 

    654   806   553   706 

4.3.2. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   0   178   0   170 

    0   178   0   170 

4.3.3. Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Οµολογιακά δάνεια   32.157   21.803   32.157   21.801 

Μακροπρόθεσµα δάνεια   2.809   4.168   2.302   3.642 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης   4.232   4.838   4.232   4.838 

    39.197   30.808   38.691   30.280 

4.3.4. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Εµπορικές υποχρεώσεις   29.061   22.340   26.629   21.333 

Επιταγές πληρωτέες   11.459   9.429   10.815   8.447 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   371   642   369   639 

    40.890   32.411   37.814   30.419 

4.3.5. Λοιπές υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές υποχρεώσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Λοιποί πιστωτές και µεταβατικοί λογαριασµοί   5.243   8.214   4.113   8.340 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη   3   720   154   869 

Υποχρεώσεις για φόρους και εισφορές   3.936   1.495   3.841   1.328 

    9.182   10.429   8.108   10.537 

 

  



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 
 

 

43 

 

4.3.6. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών   41.201   30.963   36.887   26.256 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα οµολογιακών δανείων   8.580   6.097   8.580   6.097 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα µακροπρόθεσµων δανείων   1.080   2.738   899   2.355 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα υποχρέωσης leasing   596   564   596   564 

    51.457   40.362   46.962   35.273 

4.4. Ανάλυση λογαριασµών συνολικών εσόδων 

4.4.1. Πωλήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων   
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

  
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

Πωλήσεις εµπορευµάτων   5.113   4.515   2.673   3.001 

Πωλήσεις προϊόντων   94.215   99.748   92.489   95.910 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων   2.297   619   2.232   557 

Παροχή υπηρεσιών   31   63   31   63 

    101.655   104.945   97.425   99.531 

4.4.2. Κόστος πωληθέντων 

      

Κόστος πωληθέντων   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αγορές και διαφορά αποθεµάτων   47.217   43.695 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   10.072   9.318 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων   624   524 

Παροχές τρίτων   2.037   1.816 

Φόροι - τέλη   241   246 

∆ιάφορα έξοδα   2.977   2.645 

Αποσβέσεις   3.197   2.618 

Ιδιοπαραγωγή   (3.761)   (3.460) 

    62.605   57.402 

4.4.3. Έξοδα διοίκησης 

      

Έξοδα διοίκησης   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αγορές και διαφορά αποθεµάτων   2   2 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   3.590   2.127 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων   2.132   614 

Παροχές τρίτων   1.067   769 

Φόροι - τέλη   278   231 

∆ιάφορα έξοδα   1.117   801 

Αποσβέσεις   1.152   799 

    9.339   5.343 

4.4.4. Έξοδα διάθεσης 

      

Έξοδα διάθεσης   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Αγορές και διαφορά αποθεµάτων   34   34 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   7.703   7.311 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων   2.449   2.228 

Παροχές τρίτων   1.447   1.321 

Φόροι - τέλη   104   99 

∆ιάφορα έξοδα   18.109   16.871 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   0   - 

Αποσβέσεις   460   436 

    30.306   28.300 
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4.4.5. Λοιπά έσοδα/έξοδα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα   
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

  
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

Έσοδα από υπηρεσίες τρίτων   36   13   176   305 

Λοιπές πωλήσεις   60   53   60   52 

Επιχορηγήσεις  / Επιδοτήσεις   70   39   70   36 

Έσοδα από εκµίσθωση ακινητοποιήσεων   -   3   -   3 

Έσοδα ενοικίων   -   1   -   1 

Λοιπά έσοδα   12   5   12   5 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις   0   -   -   - 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις   (21)   (32)   (20)   (3) 

Συναλλαγµατικές διαφορές συναλλαγών   281   25   281   25 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα / έξοδα   (329)   (228)   (221)   (233) 

Κέρδη / (Ζηµίες) ανεπίδεκτων εισπράξεων   21   6   21   6 

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων   (699)   (1.776)   (562)   (1.373) 

Κέρδη/ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων   10   (37)   8   (37) 

    (559)   (1.930)   (176)   (1.214) 

4.4.6. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα   
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

  
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

Πιστωτικοί τόκοι   83   159   610   322 

Τόκοι και έξοδα δανείων   (5.761)   (4.215)   (5.478)   (3.980) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα και προµήθειες   (1.181)   (761)   (1.137)   (742) 

    (6.858)   (4.817)   (6.005)   (4.400) 

4.4.7. Φόροι 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Φόροι   
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

  
1/1 - 

31/12/2011 
  

1/1 - 
31/12/2010 

Φόρος εισοδήµατος / αναβαλλόµενη φορολογία   636   662   574   711 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας   192   267   111   82 

    828   929   685   792 
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5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

5.1. Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

5.1.1. Ανακατάταξη στοιχείων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

Σηµειώνεται ότι ορισµένα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης που αφορούν στην προηγούµενη περίοδο έχουν 

ανακαταταχθεί  µε σκοπό τη συγκρισιµότητα µε τα στοιχεία της κλειόµενης χρήσης 2011. 

Η µεταβολή δεν επέδρασε στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιώµατα 

µειοψηφίας. 

Η ανακατάταξη αφορά στα παρουσίαση στοιχείων εµπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε κονδύλι λοιπών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων αντίστοιχα. 

5.1.2. Λογιστικές αρχές που απαίτησαν κρίση και εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 

απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα 

οικονοµικά στοιχεία την ηµεροµηνία αναφοράς των 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. 

Κρίσεις 

Ανακτησιµότητα απαιτήσεων 

Απαιτείται κρίση της διοίκησης σχετικά µε την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων, εµπορικών και µη, και αξιολόγησή τους ως 

επισφαλή ή όχι. Η ∆ιοίκηση λαµβάνει υπόψη όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της 

προκειµένου να προσδιορίσει την πιθανή µη ανάκτηση συγκεκριµένων ποσών.  

Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η διοίκηση παρακολουθεί την πρόοδο της εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης µέσω πληροφοριακού συστήµατος. Απαιτείται 

κρίση από τη διοίκηση για να διαχωριστεί η φάση έρευνας και η φάση ανάπτυξης. Τα έξοδα ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία όταν πληρούνται τα κριτήρια που θέτουν οι διατάξεις των σχετικών προτύπων.  

Εκτιµήσεις 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας να σχηµατιστούν υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν 

να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας 

και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα 

της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες.  

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που 

καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης 

µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιµη 

πληροφόρηση χρησιµοποιείται και η µέθοδος των πολλαπλασιαστών (multiples), προκειµένου να διασταυρωθούν τα 

αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την µέθοδο των  προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας, βασιζόµαστε σε µια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά 

αποτελέσµατα, µελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένες 

ωφέλιµες ζωές που υπόκεινται σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων 

ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους 

εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής 

καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 
 

 

46 

 

ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 

οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις 

προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά που 

αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την 

πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την 

ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

Ενδεχόµενα γεγονότα 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση 

κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου. Παρόλα αυτά, ο 

καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους 

και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον.  

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων κάθε χρήση. Την 31η ∆εκεµβρίου,  η 

∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται σε επόµενη παράγραφο. 

5.2. Κίνδυνοι 

5.2.1. 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 απαιτήσεων που ενδεχοµένως να επηρεάσουν 

αρνητικά την οµαλή ρευστότητα του Οµίλου. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος µεριµνά, µε βάση την 

ακολουθούµενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε µεγάλο αριθµό πελατών, ενώ εφαρµόζει 

µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούµενες 

πιστώσεις, να µην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Παράλληλα, µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται µέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή µε χρήση factoring χωρίς αναγωγή. 

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. 

5.2.2. 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 της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των µακροπρόθεσµων 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινώς. Οι ανάγκες 

ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια 

κυλιόµενη περίοδο 30 και 90 ηµερών.  

Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

5.2.3. 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. 
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Λόγω της διεθνοποίησης του Οµίλου και τη δραστηριοποίηση στην αγορά των Η.Π.Α., ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το δολάριο Η.Π.Α. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί ενδεχόµενος κίνδυνος 

από τη διακύµανση της ισοτιµίας Ευρώ - ∆ολαρίου Η.Π.Α., η εταιρεία σε µικρή έκταση χρησιµοποίησε κατά την τρέχουσα 

χρήση προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος ανοικτής εκτέλεσης (flexible forwards), εξασφαλίζοντας έτσι την τιµή του 

∆ολαρίου και µειώνοντας την έκθεση στον σχετικό συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

5.2.4. Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αντισταθµίζεται µε τη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού µε 

διασπορά στην τραπεζική αγορά. Παράλληλα, γίνεται διαρκής παρακολούθηση επιτοκίων αγοράς και χάραξη στρατηγικής 

βάσει των τάσεων που επικρατούν. 

5.2.5. Ειδικοί κίνδυνοι -Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βιολογικά στοιχεία, εµπεριέχουν 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. 

Κατά τη χρήση 2011 δεν υπήρξαν γεγονότα που να αφορούν στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και να έχουν επίπτωση 

στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

5.2.6. Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Στα Ίδια Κεφάλαια, εµφανίζονται κονδύλια που αφορούν Αποθεµατικά. Στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης η εµφάνισή τους 

είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης συνθέτονται από αποθεµατικά που το 

καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισµούς.  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεµατικών µε πληροφορίες για τη φύση του καθενός. 

Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Αρ. Τίτλος Αποθεµατικού αναλυτικά 

Λογαριασµός που 
εµφανίζεται στην 

Κατάσταση Οικονοµικής 
θέσης 

Όµιλος Εταιρία Φύση αποθεµατικού, σκοπός και περιορισµοί 

1 Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά 1.502 1.502 
 Μη διανεµόµενο, σχηµατισθέν βάσει του Κ.Ν. 
2190/20, προοριζόµενο για κάλυψη ζηµιών εις νέον 

2 
Αποθεµατικό επανεκτίµηση 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας 

12.044 5.945 
 Μη διανεµόµενο. Σχηµατισθέν βάσει των διατάξεων 
του ∆ΛΠ 16 

3 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 

Λοιπά αποθεµατικά 14.456 14.432 
 ∆ιανεµητέα υπό περιορισµούς, βάσει αναπτυξιακών 
νόµων µε πλήρη φόρο σε περίπτωση διανοµής. 

4 
Αποθεµατικό πρώτης εφαρµογής των 
∆ΠΧΑ 

Λοιπά αποθεµατικά 19.963 17.123 
 Σχηµατισθέν βάσει του ∆ΠΧΑ 1 κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. Μη διανεµόµενο. 

5 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα 

Λοιπά αποθεµατικά 222 222  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

6 
Αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 

Λοιπά αποθεµατικά 35 35  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

7 Λοιπά αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά 1.947 2.028  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

      50.170 41.287   

5.2.7. Ανάλυση κεφαλαίου 

Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά κατηγορία τίτλων, παρατίθεται παρακάτω. 

Ανάλυση κεφαλαίου 

    Λήξη περιόδου Έναρξη περιόδου 

Αρ. Είδος τίτλων κεφαλαίου (µετοχών) 
Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

1 Κοινές ονοµαστικές µετοχές 29.480.000 0,42 12.381.600 29.480.000 0,42 12.381.600 

    29.480.000   12.381.600 29.480.000   12.381.600 

Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το 

Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της 

Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

5.2.8. Ανάλυση εξόδων κατ’ είδος 

Στη κατάσταση συνολικών εσόδων τα έξοδα εµφανίζονται κατά λειτουργία. Στη συνέχεια παρατίθενται τα έξοδα κατ’ είδος. 
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Ανάλυση εξόδων κατ' είδος 

α/α 
Περίοδοι 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

Έξοδα κατά είδος Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.365 18.757 20.895 19.649 

2 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.058 3.365 3.564 3.215 

3 Παροχές τρίτων 4.698 3.906 4.948 4.277 

4 Φόροι και τέλη 624 576 672 612 

5 ∆ιάφορα έξοδα 22.203 20.317 17.803 17.133 

6 Τόκοι και συναφή έξοδα 6.942 6.615 5.018 4.764 

7 Αποσβέσεις 4.809 3.853 8.617 7.442 

8 Προβλέψεις εκµετάλλευσης - - 378 263 

9 Αναλώσεις αποθεµάτων 47.253 43.731 44.655 40.712 

    112.951 101.120 106.550 98.067 

5.2.9. Αποφάσεις διανοµής µερισµάτων 

Στην παρούσα περίοδο η τακτική γενική συνέλευση της 30/6/2011 αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος. 

5.2.10. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα του (going - concern) και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα 

και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο 

µε το συνολικό κεφάλαιο. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το 

συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης συν τον καθαρό 

δανεισµό. 

Συντελεστής µόχλευσης 

  Όµιλος Εταιρεία 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Συνολικός δανεισµός 90.654 71.171 85.653 65.553 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.405 4.442 4.856 3.305 

Καθαρός δανεισµός 85.250 66.728 80.797 62.248 

     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 51.856 61.109 63.083 63.570 

Σύνολο απασχολούµενου κεφαλαίου 137.106 127.837 143.879 125.818 

     Συντελεστής µόχλευσης 62,2% 52,2% 56,2% 49,5% 

Στόχος του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διατηρήσει τη µόχλευση σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση 

και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.  

Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όµιλος µπορεί να προσαρµόσει το ποσό των 

πληρωτέων µερισµάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά 

στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό. 

5.3. Αποθέµατα  

5.3.1. ∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους περιόδου 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα υπόλοιπα τέλους περιόδου κατά κατηγορία αποθεµάτων. Στις αναλύσεις που 

ακολουθούν και αφορούν στα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνονται και τα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία. Ειδική αναφορά στα βιολογικά στοιχεία γίνεται σε επόµενη παράγραφο που περιλαµβάνονται οι γνωστοποιήσεις του 

∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». 

∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης  

    Όµιλος Εταιρεία 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

1 Εµπορεύµατα 538 584 359 266 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.235 5.508 5.064 5.250 

3 Υποπροϊόντα και Υπολλείµµατα 134 189 52 147 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 4.587 5.100 2.498 2.671 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 

συσκευασίας 
2.623 3.738 2.490 3.573 
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6 Αναλώσιµα 148 91 90 76 

7 Ανταλλακτικά 581 723 581 723 

8 Είδη συσκευασίας 736 772 735 768 

    14.582 16.706 11.869 13.474 

5.4. Κατάσταση ταµειακών ροών  

5.4.1. Ταµειακά Ισοδύναµα 

Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων καθώς και ο λόγος που εµφανίζονται ως ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ταµειακά Ισοδύναµα 

Αρ. ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα κατ΄ είδος 
Όµιλος Εταιρία Αιτιολόγηση λογισµού ως ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

1 Χρηµατικά διαθέσιµα 71 123 66 93 Φύση στοιχείου 

2 Καταθέσεις όψεως σε € 5.321 4.086 4.779 2.986 
Άµεσα ρευστοποιήσιµες καταθέσεις ή 
ρευστοποιήσιµες εντός 3µηνών 

3 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 12 233 11 226 Άµεσα ρευστοποιήσιµες καταθέσεις 

Σύνολα ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων 5.405 4.442 4.856 3.305   

5.4.2. Ροές Κοινοπραξιών 

Στις ενοποιηµένες καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι κοινοπραξίες µε αναλογική ενοποίηση. Οι ροές που αφορούν αυτές τις 

κοινοπραξίες, εµφανίζονται στη συνέχεια.  

Ροές Κοινοπραξιών 

Αρ. Είδος Ροών 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

1 Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες (1.228) (465) 

2 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 3 (45) 

3 Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 1.277 554 

  Σύνολο ροών από Κοινοπραξίες 52 44 

5.5. Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και  λάθη  

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις 

που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα πρότυπα, οι 

τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

5.5.1. Τροποποιήσεις σε υφιστάµενα Πρότυπα 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» (Κανονισµός ΕΕ 633/2010) 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού 

που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις 

ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές 

(Κανονισµός ΕΕ 1293/2009). 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆.Λ.Π. 32 µε σκοπό την ταξινόµηση 

κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως 

συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 (Κανονισµός ΕΕ 149/2011) 

Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆.Π.Χ.Α. για το 2011 – µια σειρά προσαρµογών σε 

11 Πρότυπα (∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 39, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 27, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31) και µία 

∆ιερµηνεία (Ε∆∆ΠΧΑ 13)  – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα.  

Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες 

προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι 

περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή 

τους επιτρέπεται.  

Οι σηµαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  

− ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
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Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε:  

(α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που 

προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008),  

(β) την επιµέτρηση των µη ελεγχουσών συµµετοχών, και  

(γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας 

επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 

αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 

−  ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

−  ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

− ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του 

∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

− ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά 

γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και 

στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις 

Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά (Κανονισµός ΕΕ 574/2010) 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που υιοθετούν τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν 

συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις». Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»  (Κανονισµός ΕΕ 632/2010) 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση 

των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των 

δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου 

προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

− Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων (Κανονισµός ΕΕ 662/2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον 

πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.   

Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες 

ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο. 

5.5.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν    υιοθετηθεί,   από την Ε.Ε..     

Επιπλέον, το IASB έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆.Π.Χ.Α., τροποποιήσεων και διερµηνειών τα οποία 

δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών 

των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.                       

∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το IASB σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» κατά το 

τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το 

∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆.Λ.Π. 39.  

Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
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1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ∆.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων 

παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την 

ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε 

στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει:  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει 

επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο 

αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση στα 

Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την 

ΕΕ. 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την 

αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης 

αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της 

επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 

Το ∆.Λ.Π. 12 απαιτεί µια επιχείρηση να επιµετρά τη αναβαλλόµενη φορολογία που σχετίζεται µε ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα µε το εάν η επιχείρηση αναµένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγµατοποιηθεί από τη χρήση του 

στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιµάται σε εύλογες αξίες πολλές 

φορές η εκτίµηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειµενική.  

Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 

τεκµαίρεται ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της 

τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.  

Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Υπέρ-πληθωριστικές Οικονοµίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το 

νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπέρ-πληθωριστικής Οικονοµίας.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά µε πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε 

περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις µεταφορές 

που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων 

των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. 

Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών 

µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα 
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έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»  

Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ∆ 12  

«Ενοποίηση - οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου που είναι 

και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας.  

Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί. Επίσης ο Όµιλος θα πρέπει να πραγµατοποιεί µια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που 

ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις µη ενοποιούµενες εταιρείες µε τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το πρότυπο 

αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι επιπτώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 

είναι σηµαντικές. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται.  

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 10 αξιολογείται από τον Όµιλο καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού ∆ραστηριότητες» 

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές 

αντιµετωπίζονται περισσότερο µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου είδους συµφωνία, 

παρά µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες 

και καταργείται και η ορολογία του ∆ΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται 

Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη 

διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συµµετάσχει 

στη δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην 

εύλογη αξία, όταν η µέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ∆ΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισµός της 

εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο µε βάση το οποίο εξετάζεται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας µε σκοπό να µειωθούν 

τυχόν ασυµβατότητες µεταξύ των ∆ΠΧΑ.  

Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους µέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρµόζονται από 

την εφαρµογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά µε την αποτίµηση 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή µια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που 

αποτιµώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται µε τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ∆ΠΧΑ 10. Το  ∆ΛΠ 

27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν 

ουσιαστικά αµετάβλητες. 
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω 

των αλλαγών που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους 

µηχανισµούς λογιστικής παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά µε την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών, µε 

την µέθοδο  «corridor». Επίσης  µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής 

στα εν λόγω σχέδια. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ να 

συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα µπορούσαν να επαναταξινοµηθούν 

στα κέρδη ή τις ζηµίες της κατάστασης αποτελεσµάτων µε σκοπό να εναρµονιστούν µε τα US GAAP.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5.5.3. Μεταβολή εκτιµήσεων 

Ο Όµιλος από 1/1/2011, παράλληλα µε την αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκε µε 

ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2010, αναθεώρησε τις ωφέλιµες ζωές των παγίων βασιζόµενος στη παραγωγική χρήση 

έκαστου παγίου και τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένονται από αυτά.  

Η επίδραση παρουσιάζεται ως αλλαγή σε λογιστική εκτίµηση βάσει του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 και θα επιδράσει 

στα αποτελέσµατα από 1/1 και σε µεταγενέστερες περιόδους. 

5.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

5.6.1. Σηµαντικά µη διορθωτικά γεγονότα 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής: 

− Εµµανουήλ ∆οµαζάκης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος, 

− Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος, 

− Ελένη ∆οµαζάκη, µη εκτελεστικό µέλος, 

− Ιωάννης Μοράκης, εκτελεστικό µέλος, 

− Εµµανουήλ Κοτζαµπασάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος, 

− Γεώργιος Στεφανόπουλος, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος, 

− Εµµανουήλ Κοζωνάκης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος. 

Η θητεία του ανωτέρω ∆.Σ. ορίστηκε µέχρι την 30/6/2016 

5.6.2. Σηµαντικά διορθωτικά γεγονότα 

∆εν υπήρξαν στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία αναφοράς διορθωτικά γεγονότα. 
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5.7. Φόροι εισοδήµατος  

5.7.1. Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος περιόδου 

Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης 

Αρ.   Πρόσηµο 
1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

Σηµειώσεις 
Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 
Φόρος Εισοδήµατος σε 
συνολικά έσοδα 

  (828) (685) (929) (792)   

2 
Φόρος σε λοιπά συνολικά 
έσοδα 

  - - 731 296   

3 Σύνολο φόρου χρήσης   (828) (685) (198) (496)   

  Που αναλύεται:           Σηµειώσεις 

                

1 Τρέχων φόρος χρήσης +/- (251) (240) (0) - 
Ο φόρος εισοδήµατος βάσει των αρχών της φορολογικής 
νοµοθεσίας 

2 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου +/- - - - - 
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις µε το πέρας του 
φορολογικού ελέγχου 

3 
Χρήση πρόβλεψης 
φορολογικών ελέγχων 

+/- - - - - Χρήση σχηµατισµένης πρόβλεψης προηγούµενων ετών 

4 
Αναβαλλόµενοι φόροι της 
χρήσης από προσωρινές 
διαφορές χρήσης 

+/- (385) (334) (393) (467) 
Προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης 
περιόδου 

5 Έκτακτη εισφορά +/- - - (348) (244) Βάσει του Ν. 3845/2010. 

6 
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης 
περιουσίας 

+/- (192) (111) (188) (82) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νοµικών προσώπων 

7 
Λοιπά αυξητικά στοιχεία του 
φόρου 

+/- - - 731 296 
Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων και µεταβολή συντελεστών 
φορολογίας αναπροσαρµογών που µεταφέρθηκαν στα ίδια 
κεφάλαια 

      (828) (685) (198) (496)   

5.7.2. Φόροι στα ίδια κεφάλαια 

Κατά την τρέχουσα χρήσης δεν µεταφέρθηκε φόρος εισοδήµατος στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εσόδων. 

5.7.3. Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

α/α Κονδύλι κατάστασης οικονοµικής θέσης 
Όµιλος   Εταιρεία 

Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 

  - - -   - - 

1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 113 9.766   - 7.275 

2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 2.124 2.619   1.698 2.193 

3 Επενδύσεις σε θυγατρικές - 589   - 589 

4 Αποθέµατα - 54   - 21 

5 Λοιπές Απαιτήσεις 265 1.471   229 1.471 

6 Προβλέψεις 131 -   111 - 

7 Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 966 -   966 - 

8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 120 16   120 16 

  Υπόλοιπο 31/12/2011 10.796   8.441 

5.7.4. Συµψηφισµός αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

Βάσει του ∆.Λ.Π. 12, οικονοµική οντότητα πρέπει να συµψηφίζει τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν η οικονοµική οντότητα έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει 

τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων και τα αναβαλλόµενα φορολογικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται 

από την ίδια φορολογική αρχή.  

Οι αναβαλλόµενοι φόροι που περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αφορούν τη µητρική εταιρεία καθώς και 

τις θυγατρικές της εταιρείες µε έδρα στην Ελλάδα.   

Εποµένως, τα ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εµφανίζονται συµψηφισµένα στην όψη 

της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

5.7.5. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για ζηµίες 

Στη χρήση υπήρξαν ορισµένα ζηµιογόνα αποτελέσµατα για εταιρίες του Οµίλου και λογίστηκαν αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις λόγω της µελλοντικής φορολογικής έκπτωσης αυτών των ζηµιών ποσού € 345 χιλ. €.  
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5.7.6. Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα 

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 - - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -  - 

8 Creta Farms LTD  -  - 

9 Creta Farms Nordic AB  -  - 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A.  -  - 

      (199) 

Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης της χρήσης 2011.  

Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

5.8. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

5.8.1. Κατηγορίες ακινητοποιήσεων και µέθοδος απόσβεσης 

Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίµησής τους 

στο τέλος της περιόδου, οι συντελεστές απόσβεσης και τα έτη ωφέλιµης ζωής, καθώς και η µέθοδος απόσβεσης, 

εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Κατηγορίες Ενσώµατων Παγίων και πληροφορίες για αποσβέσεις 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Τρόπος αποτίµησης µετά την απόκτηση 
Μέθοδος 

Απόσβεσης 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Αναπροσαρµογή  ∆εν αποσβένονται 

2 Κτίρια Αναπροσαρµογή χωρίς συµψηφισµό αποσβέσεων Σταθερή 

3 Μηχανήµατα Στο Κόστος Σταθερή 

4 Μεταφορικά µέσα Στο Κόστος Σταθερή 

5 Λοιπός εξοπλισµός Στο Κόστος Σταθερή 

6 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Στο Κόστος ∆εν αποσβένονται 

5.8.2. Βάση αποτίµησης ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραµµατικά, οι βάσεις αποτίµησης των ενσώµατων παγίων 

πριν τις αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 16.  

Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικά αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο.  

Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε µίσθωση, γίνεται σχετική αναφορά στην παράγραφο που 

αναφέρεται στις µισθώσεις. 

Αποτίµηση αξίας κτήσης 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

κατά την απόκτηση 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

µετά την απόκτηση 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Κόστος Αναπροσαρµογή  

2 Κτίρια Κόστος 
Αναπροσαρµογή χωρίς συµψηφισµό 

αποσβέσεων 

3 Μηχανήµατα Κόστος Κόστος 

4 Μεταφορικά µέσα Κόστος Κόστος 

5 Λοιπός εξοπλισµός Κόστος Κόστος 

6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος Κόστος 
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5.8.3. Μεταβολή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Η µεταβολή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ανά κατηγορία καθώς και τα υπόλοιπά κάθε κατηγορίας παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα.  

O Όµιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 24.008 67.927 50.143 3.400 7.396 4.859 157.733 

Προσθήκες 606 428 395 119 202 2.453 4.203 

Αναπροσαρµογή (1.904) (938) - - - - (2.842) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1 - 1 1 2 

Συνένωση Creta Farms USA LLC - - 35 - 10 - 45 

Μειώσεις - (230) (459) (206) (9) (718) (1.623) 

Μεταφορές - 341 57 11 6 (462) (48) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 22.710 67.528 50.171 3.324 7.606 6.132 157.470 

Προσθήκες - 219 345 17 400 1.802 2.783 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 2 - 1 - 3 

Μειώσεις - (1) (62) (88) (3) (14) (168) 

Μεταφορές - (7) 58 - (1) (10) 40 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 22.710 67.739 50.515 3.253 8.003 7.910 160.129 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 9.106 23.957 2.505 5.916 - 41.483 

Προσθήκες - 1.805 4.221 379 567 - 6.972 

Αναπροσαρµογή - 990 - - - - 990 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 0 - 0 - 0 

Συνένωση Creta Farms USA LLC - - 2 - 1 - 3 

Μειώσεις - (36) (247) (138) - - (421) 

Μεταφορές - - - - - - - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 - 11.865 27.933 2.746 6.484 - 49.027 

Προσθήκες - 2.770 5.169 128 (1.134) - 6.933 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1 - 2 - 3 

Μειώσεις - - (41) (74) (2) - (116) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 - 14.635 33.061 2.801 5.350 - 55.847 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 24.008 58.822 26.187 895 1.480 4.859 116.250 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 22.710 55.663 22.238 578 1.122 6.132 108.443 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 22.710 53.103 17.453 452 2.653 7.910 104.282 
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Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 17.305 47.737 45.361 2.896 7.059 4.577 124.936 

Προσθήκες 606 213 244 107 186 2.319 3.676 

Αναπροσαρµογή 1.837 (4.115) (2.278) 

Μειώσεις (74) (206) (9) (701) (990) 

Μεταφορές 341 57 11 6 (462) (48) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 19.748 44.176 45.588 2.808 7.243 5.733 125.296 

Προσθήκες 218 282 17 147 1.705 2.370 

Μειώσεις (61) (0) (12) (72) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 19.748 44.394 45.810 2.825 7.390 7.427 127.593 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 - 5.552 21.574 2.156 5.661 - 34.942 

Προσθήκες 1.049 3.874 335 530 5.787 

Αναπροσαρµογή (622) (622) 

Μειώσεις (14) (138) (152) 

Μεταφορές - 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 - 5.978 25.435 2.352 6.190 - 39.956 

Προσθήκες 627 2.177 99 264 3.168 

Αναπροσαρµογή - 

Μειώσεις (40) (40) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 - 6.605 27.572 2.452 6.454 - 43.083 

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 17.305 42.186 23.787 741 1.399 4.577 89.994 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 19.748 38.198 20.153 455 1.053 5.733 85.340 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 19.748 37.789 18.238 373 935 7.427 84.510 

5.8.4. Κατανοµή αποσβέσεων ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αποσβέσεις περιόδου και κατανοµή 

Αρ.   
Αποσβέσεις 
περιόδου 

Κατανοµή αποσβέσεων 

Στο κόστος παραγωγής Στα λειτουργικά έξοδα 

1 Όµιλος 4.809 3.197 1.612 

2 Εταιρεία 3.853 2.618 1.235 

5.8.5. Ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής και εκτιµητές 

Πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες που έγιναν αναπροσαρµογές της αξίας των ακινήτων και τους εκτιµητές, εµφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ηµεροµηνίες αποτίµησης και εκτιµητές 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Ηµεροµηνίες αποτίµησης Εκτιµητές 

1 Εδαφικές Εκτάσεις 31/12/2010 King Hellas – International Property Consultants 

2 Κτίρια και τα Οικόπεδά τους 31/12/2010 King Hellas – International Property Consultants 

5.8.6. Μέθοδοι και βασικές παραδοχές αποτιµήσεων 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους εκτιµητές βάσει του Ευρωπαϊκού Εκτιµητικού Προτύπου 2 είναι : 

− Η µέθοδος κόστους αντικατάστασης 

− Μέθοδος εισοδήµατος 

− Μέθοδος υπολειµµατικής αξίας 

Λήφθηκε υπόψη και η ύπαρξη ή µη νοµικών πολεοδοµικών κωλυµάτων. 

5.8.7. Βάρη στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών 

υφίστανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις, υποθήκες) ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 
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5.9. Μισθώσεις  

5.9.1. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση και εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η 

καθαρή αξία τους, τα µισθώµατα που επιβάρυναν την περίοδο, τα ονοµαστικά µισθώµατα που δεν έχουν εξοφληθεί συνολικά 

και µε κατάταξη στο χρόνο που αναµένεται να εξοφληθούν, για τον Όµιλο και την Εταιρία, εµφανίζονται στη συνέχεια 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις, από την πλευρά του µισθωτή και πάγια 

Όµιλος / Εταιρεία 

Αρ. Κατηγορία παγίων 
Λογιστική αξία 

παγίων 
Μισθώµατα 

∆απάνες περιόδου 

Ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων (ονοµαστική αξία) τέλους χρήσης, για όλα τα 
πάγια 

Σύνολο 
Λήξη επόµενο 

έτος 
Λήξη 1-5 έτη Λήξη µετά 5 έτη 

1 Εδαφικές εκτάσεις 7.506 230 2.149 265 1.883 - 

2 Κτίρια 8.402 344 2.680 331 2.349 - 

    15.908 574 4.828 596 4.232 - 

5.9.2. Λειτουργικές µισθώσεις 

Σηµαντικές λειτουργικές µισθώσεις από την πλευρά του µισθωτή 

Αρ. Μίσθωση 
1/1 - 31/12/2011 

Όµιλος Εταιρία 

1 
Ενοίκια κτιρίων, µηχανηµάτων και αποθήκευσης - 
φύλαξης προϊόντων 

603 583 

603 583 

5.10. Έσοδα  

5.10.1. Ανάλυση εσόδων 

Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 18, που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται κατά 

κατηγορία ως εξής: 

Ανάλυση εσόδων 

    Όµιλος Εταιρία 

Αρ.   1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

  Έσοδα κατά κατηγορία         

1 Πωλήσεις εµπορευµάτων 5.113 4.515 2.673 3.001 

2 Πωλήσεις προϊόντων 94.215 99.748 92.489 95.910 

3 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 2.297 619 2.232 557 

4 Παροχή υπηρεσιών 31 63 31 63 

5 Επιχορηγήσεις - διάφορα έσοδα πωλήσεων 129 92 129 88 

6 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 48 21 188 313 

7 Έσοδα κεφαλαίων 83 72 610 322 

  Σύνολο 101.916 105.130 98.352 100.255 

  Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα 

1 Πωλήσεις 101.655 104.945 97.425 99.531 

2 Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 178 113 317 401 

3 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 83 72 610 322 

  Σύνολο 101.916 105.130 98.352 100.255 

5.11. Παροχές σε εργαζόµενους  

5.11.1. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 

Παροχές σε εργαζόµενους     

  Όµιλος Εταιρία 

Υπόλοιπο 31/12/2009 430 421 

Μεταβολή στην περίοδο 1/1 - 31/12/2010 178 86 

Υπόλοιπο 31/12/2010 607 507 

Μεταβολή στην περίοδο 1/1 - 31/12/2011 (153) (153) 

Υπόλοιπο 31/12/2011 455 355 
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5.11.2. Έξοδα παροχών σε εργαζοµένους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζοµένους στην περίοδο εµφανίζονται παρακάτω: 

Έξοδα παροχών σε εργαζοµένους     

  Όµιλος Εταιρία 

Αµοιβές προσωπικού 16.930 14.526 

Παρεπόµενες παροχές 377 374 

Εργοδοτικές εισφορές 4.057 3.856 

Σύνολο 21.365 18.757 

5.11.3. Παραδοχές 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

Πίνακας θνησιµότητας 
Πίνακας θνησιµότητας Ο Ελληνικός πίνακας Θνησιµότητας 1990 για άνδρες 
και γυναίκες  
(Υπ.Απ. Κ3-3974/99) 

Κινητηκότητα προσωπικού 
Έως 40 ετών: Οικοιοθελής αποχώρηση 12%, απόλυση 6% 
41 - 50 ετών: Οικοιοθελής αποχώρηση 4%, απόλυση 2% 
51 και άνω: Οικοιοθελής αποχώρηση 0%, απόλυση 0% 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης 
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε 
εργαζοµένου και λαµβάνοντας υπόψη τον Ν.3863/15.7.2010 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλµατα 

Μείωση κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης και λαµβάνοντας 
υπόψη τον Ν.3863/15.7.2010 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 
2% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής ένωσης – 
Στρατηγική της Λισσαβόνας-.) 

Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξησης του Α.Ε.Π. 
3% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης του υπουργείου οικονοµικών µε 
τις οικονοµίες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης) 

Αύξηση ετήσιου µισθολογίου που λαµβάνεται υπόψη για την 
αποζηµίωση του Ν. 2112/20 

3,8%= Πληθωρισµός + 1,8 %( ≈ e0,0179-1) 
Το ανωτέρω ποσοστό 1,8% (≈e0,0179-1) προέκυψε από στατιστική 
επεξεργασία, µέσω εκθετικής παλινδρόµησης µισθολογικών δεδοµένων. 
(ποσοστό προσαρµογής R2 = 77,6 %)  

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,6 % 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 βάσει 
των ∆ΛΠ 19 κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 

Μηδέν 

  
ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ   

Ύψος αποζηµίωσης Εκτιµήθηκε η εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20 

Μεθοδολογία Αναγνώρισης αναλογιστικών (κερδών)/ ζηµιών  
Απόσβεση των Αναλογιστικών (κερδών)/ζηµιών βάσει της µεθοδολογίας των 
παραγράφων 92-93 του ∆ΛΠ 19 στα αποτελέσµατα χρήσης της ερχόµενης 
περιόδου 

Γενική αρχή υπολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών Αρχή της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης  
Μέθοδος της Προβεβληµένης Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit Credit 
Method) 

5.11.4. Παρατηρήσεις που αφορούν στην παραδοχή του προεξοφλητικού επιτοκίου 

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 19, το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των συνταξιοδοτικών 

και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες 

αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε το 

προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. 

Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. 

Εποµένως, λαµβάνοντας ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης και το εκτιµώµενο 

χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, εκτιµήθηκε το µέσο σταθµικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 4,6 %. 

5.12. Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης  

5.12.1. Επιχορηγήσεις 

Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις 

Αρ. 
Λογαριασµός που περιλαµβάνει 

επιχορηγήσεις 
Είδος 

Λογαριασµού 
Είδος 

Επιχορήγησης 

Όµιλος Εταιρία 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

1 Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεων Παγίων 359 543 359 543 

Αρ. 
Λογαριασµός που περιλαµβάνει 

επιχορηγήσεις 
Είδος 

Λογαριασµού 
Είδος 

Επιχορήγησης 

Όµιλος Εταιρία 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

2 Λοιπά έσοδα Εσόδων Εξόδων 70 39 70 36 
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        429 582 429 579 

5.13. Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

Οι συνολικές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα µε διάκριση αυτών που αφορούν αποτιµήσεις 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και στις λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές, αλλά και η κίνηση των συναλλαγµατικών διαφορών 

που αφορούν λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Ανάλυση συναλλαγµατικών διαφορών οικονοµικών καταστάσεων 

Αρ. Περιγραφή 
Παρούσα χρήση Προηγούµενη χρήση 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα         

1 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων 281 281 (25) (25) 

2 Λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα - - - - 

  
Σύνολο συναλλαγµατικών διαφορών που µεταφέρθηκαν στα 
αποτελέσµατα 

281 281 (25) (25) 

Β. Μεταβολή συναλλαγµατικών διαφορών ιδίων κεφαλαίων 
    

  Υπόλοιπο έναρξης (75) - 8 - 

Πλέον: Πιστώσεις περιόδου - - - - 

Μείον: Χρεώσεις περιόδου (413) - (83) - 

  Υπόλοιπο λήξης (488) - (75) - 

5.14. Κόστος δανεισµού 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν αναγνωρίστηκε κόστος δανεισµού σε περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που θέτει το ∆.Λ.Π. 23. 

5.15. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών  

5.15.1. ∆οµή Οµίλου 

∆οµή Οµίλου 

Αρ. Επωνυµία Εταιρίας Οµίλου 
Σχέση µε την 

Εκδότρια 
Χώρα έδρας 

Για θυγατρικές, Συγγενείς, Κοινοπραξίες 

Εκδίδει 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις; 

Ποσοστό συµµετοχής 
Τρόπος ενοποίησης στην 

εκδότρια 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Εκδότρια Ελλάδα Ναι - - 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ναι 95,0% Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ναι 98,0% Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 100,0% Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farm Espana SL Κοινοπραξία Ισπανία Ναι 50,0% Αναλογική ενοποίηση 

6 Creta Foods SA Θυγατρική Λουξεµβούργο Ναι 100,0% Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Θυγατρική Κύπρος Ναι 80,0% Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία Ναι 50,0% Αναλογική ενοποίηση 

9 Creta Farms USA, LLC Θυγατρική Η.Π.Α. Ναι 80,0% Ολική ενοποίηση 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Κοινοπραξία Ιταλία Όχι 50,0% Αναλογική ενοποίηση 

 

Αντικείµενο δραστηριότητας ενοποιούµενων εταιρειών 

Αρ. Επωνυµία Εταιρίας Οµίλου Αντικείµενο δραστηριότητας 

1 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 
Εκµετάλλευση γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων  
(πτηνοτροφεία – χοιροστάσια – εκκολαπτήρια – σφαγεία), την παρασκευή και εµπορία 
φυραµάτων και τροφών για την διατροφή των ζώων 

2 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή, εκτροφή και πάχυνση ζώων εσωτερικού ή εξωτερικού 

3 Creta Farm Cyprus LTD 
Ενάσκηση των εργασιών ή επιχειρήσεων παραγωγής, εκτροφής και πάχυνσης ζώων εσωτερικού 
και εξωτερικού, παραγωγής κτηνοτροφών, επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης και διάθεσης 
νωπού, εψυγµένου και κατεψυγµένου κρέατος ως και προϊόντων ή υποπροϊόντων 

4 Creta Farms USA, LLC Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην αµερικάνικη αγορά  

5 Creta Farms España, S.L. Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην ισπανική αγορά  

6 Creta Foods SA Συµµετοχών 

7 Creta Farms LTD Συµµετοχών 

8 Creta Farms Nordic AB Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην σουηδική αγορά 

9 Frantoio Gentileschi S.P.A. Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην ιταλική αγορά 
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5.15.2. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι αµοιβές σε βασικά διοικητικά στελέχη για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 1.548 χιλ. € για την εταιρεία και τον όµιλο έναντι 

1.861 χιλ. € της χρήσης 2010. 

5.15.3. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα 

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 
∆ιοικητικά 
Στελέχη  

Άλλα Συνδεµένα 
Μέρη 

Αγορές Αγαθών (799)   (799) - - 

Πωλήσεις Αγαθών   2.409 2.409 - - 

Παροχή Υπηρεσιών   150 150 - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηµατοδοτήσεις 
προς συνδεµένα µέρη  

  567 567 - - 

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζηµιές της εκδότριας από 
συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

(1.548)   - (1.548) - 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα της εκδότριας 

(2.348) 3.126 2.327 (1.548) - 

      
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 
∆ιοικητικά 
Στελέχη  

Άλλα Συνδεµένα 
Μέρη 

Αγορές Αγαθών -   - - - 

Πωλήσεις Αγαθών   - - - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηµατοδοτήσεις 
προς συνδεµένα µέρη  

  - - - - 

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζηµιές της εκδότριας από 
συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

(1.548)   - 1.548 - 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που 
επιδρούν στα αποτελέσµατα της εκδότριας 

(1.548) - - 1.548 - 

 

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

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

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

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές 
Άλλα 

Συνδεδεµένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων         

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις χορηγηµένα από την εκδότρια 9.168   9.168   

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την εκδότρια 13.467   7.147 6.320 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την εκδότρια   (152) (151) (1) 

Σύνολα 22.635 (152) 16.164 6.319 

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

Όµιλος (Ενοποιηµένες Καταστάσεις) 
Στον Ενοποιηµένο 

Ισολογισµό 
Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση 
Θυγατρικές 

που δεν 
ενοποιούνται 

Άλλα 
Συνδεδεµένα 

Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων         

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την εκδότρια 6.320     6.320 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την εκδότρια   (1)   (1) 

Σύνολα 42.423 (306) 23.160 18.957 
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5.16. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

5.16.1. Μη ελέγχουσες συµµετοχές στα ίδια κεφάλαια 

Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης οι µη ελέγχουσες συµµετοχές εµφανίζονται συνολικά, είτε έχουν προκύψει από την 

αρχική ενοποίηση είτε προέκυψαν από µεταγενέστερα αποτελέσµατα ή από επιδράσεις µέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εσόδων.  

Το συνολικό ποσό των για µη ελέγχουσες συµµετοχές της παρούσας χρήσης ανέρχεται σε (1.160) χιλ. €, ενώ το αντίστοιχο 

ποσό για την προηγούµενη χρήση (31/12/2010) είναι  (198) χιλ. €.  

Η µεταβολή κατά την περίοδο εµφανίζεται στην Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων. 

5.16.2. Περιορισµοί διακίνησης κεφαλαίων από θυγατρικές στη µητρική 

∆εν υφίσταται περιορισµοί διακίνησης κεφαλαίων από θυγατρικές στη µητρική πέραν των όσων προβλέπονται από την 

κείµενη νοµοθεσία. 

5.16.3. Σύνταξη ενοποιηµένων και "Ιδιαίτερων" καταστάσεων 

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι Ατοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται και επειδή υπάρχει σχετική νοµική 

υποχρέωση. Στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι θυγατρικές εταιρίες, σύµφωνα µε την παρ. 9 του ∆ΛΠ 27 

και οι κοινοπραξίες σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 31 . 

Συνοπτικά, το αντικείµενο δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου παρατίθεται παρακάτω. 

Σύνταξη ενοποιηµένων και "Ιδιαίτερων" καταστάσεων 

Αρ. 
Επωνυµία Εταιρίας που περιλαµβάνεται 

στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
Είδος 

Συµµετοχής 
Χώρα 

Ίδρυσης 
Χώρα 

Εγκατάστασης 
Μέθοδος 

Αποτίµησης 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ποσοστό 
δικαιωµάτων 

ψήφου 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Μητρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 100% 100% 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 95% 95% 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Θυγατρική Ελλάδα Ελλάδα Κόστος 98% 98% 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θυγατρική Κύπρος Κύπρος Κόστος 100% 100% 

5 Creta Farm Espana SL Κοινοπραξία Ισπανία Ισπανία Κόστος 50% 50% 

6 Creta Foods SA Θυγατρική Λουξεµβούργο Λουξεµβούργο Κόστος 100% 100% 

7 Creta Farms LTD Θυγατρική Κύπρος Κύπρος Κόστος 80% 80% 

8 Creta Farms Nordic AB Κοινοπραξία Σουηδία Σουηδία Κόστος 50% 50% 

9 Creta Farms USA, LLC Θυγατρική Η.Π.Α. Η.Π.Α. Κόστος 80% 80% 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Κοινοπραξία Ιταλία Ιταλία Κόστος 50% 50% 

5.17. Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 

5.17.1. Τρόπος αποτίµησης κοινοπραξιών 

5.17.2. Κοινοπραξίες  

Βασικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίας που συµµετέχει η εκδότρια παρατίθενται παρακάτω. 

Κοινοπραξίες και στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων   

Επωνυµία Κοινοπραξίας  Creta Farms Nordic AB 
Creta Farms España, 

S.L. 
Frantoio Gentileschi 

S.P.A. 

Είδος 
Κοινά ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία 
Κοινά ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία 
Κοινά ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία 

Ποσοστό Συµµετοχής 50,0% 50,0% 50,0% 

Ενοποίηση Αναλογική Αναλογική Αναλογική 

Εµφάνιση για Αναλογική Γραµµή - Γραµµή Γραµµή - Γραµµή Γραµµή - Γραµµή 

5.17.3. Εταιρικά γεγονότα σε κοινοπραξίες 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ιδρύθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία "Frantoio Gentileschi S.P.A.". Στην 

κοινοπραξία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εταιρεία "Grandi Salumifici 

Italiani".  

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου στις κοινοπραξίες "Creta Farm Espana SL"  και “Creta Farms Nordic AB” 

κατά ποσό 1.000 χιλ. € και 394 χιλ. € αντίστοιχα. 

Η αύξηση κεφαλαίου στην “Creta Farms Espana SL” πραγµατοποιήθηκε σε τακτές καταβολές µεταξύ Μαΐου και ∆εκεµβρίου 

2της χρήσης 2011. 
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Η αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία “Creta Farms Nordic AB” πραγµατοποιήθηκε σε δύο δόσεις τον Ιανουάριο και τον 

∆εκέµβριο 2011 µε αντίστοιχες καταβολές 279 χιλ. € και 114 χιλ.  € αντίστοιχα. 

5.18. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

    1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (7.958.910) (487.182) (876.602) 2.983.147 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή (0,2700) (0,0165) (0,0297) 0,1012 

Β. Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
  

    

  Κέρδη κοινών µετοχών µε τα µερίσµατα µετατρέψιµων προνοµιούχων (7.958.910) (487.182) (876.602) 2.983.147 

  
Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών Μετοχών µε την προσθήκη των 
µετατρέψιµων τίτλων 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (0,2700) (0,0165) (0,0297) 0,1012 

5.18.1. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς που επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς που να επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή. 

5.19. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

5.19.1. Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 2011 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 
Συνολικό ποσό  

Μεταφορά στα ίδια 
κεφάλαια 

Μεταφορά στα 
αποτελέσµατα Λογαριασµός αποτελεσµάτων που 

εµφανίζεται η επίδραση 
Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία 

Α. Ζηµιές αποµείωσης               

1 Υπεραξία 232 - - - 232 - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 

  Σύνολο 232 - - - 232 -   

Β. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης 
       

1 ∆άνεια και απαιτήσεις 21 21 - - 21 21 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

  Σύνολο 21 21 - - 21 21   

 

Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 2010 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 
Συνολικό ποσό  

Μεταφορά στα ίδια 
κεφάλαια 

Μεταφορά στα 
αποτελέσµατα Λογαριασµός αποτελεσµάτων που 

εµφανίζεται η επίδραση 
Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία 

Α. Ζηµιές αποµείωσης               

1 ∆άνεια και απαιτήσεις 43 43 - - 43 43 Λοιπά έσοδα / έξοδα 

2 Αποθέµατα 26 - - - 26 - Κόστος πωληθέντων 

  Σύνολο 69 43 - - 69 43   

Β. Αναστροφή ζηµιών αποµείωσης 
       

1 - - - - - - -   

  Σύνολο - - - - - -   

5.19.2. Σηµαντικές υπεραξίες: Λογιστικές αξίες 

Ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων και του τρόπου αποτίµησης των υπεραξιών παρατίθεται παρακάτω. 

Υπεραξία : Λογιστικές αξίες 

  Υπεραξία Αφορά: Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2011 
Τρόπος αποτίµησης 
ανακτήσιµου ποσού 

1 
Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟ - ΦΑΡΜΑ 
Α.Ε.Γ.Ε." 

Μητρική 
Υπεραξία απόκτησης 
θυγατρικής 

2.708 2.476 Αξία λόγω χρήσης 

2 
Υπεραξία απόκτησης "Creta Farms 
USA, LLC" 

Μητρική 
Υπεραξία απόκτησης 
θυγατρικής 

7.722 7.722 Αξία λόγω χρήσης 

        10.429 10.197   

5.19.3. Υπεραξία: Αξία λόγω χρήσης 

Κατά την 31/12/2011 διενεργήθηκε έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας απόκτησης θυγατρικών εταιρειών. Πληροφορίες 

σχετικά µε τις παραδοχές του ελέγχου αποµείωσης που πραγµατοποιήθηκε παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 
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Υπεραξία: Αξία λόγω χρήσης 

Τίτλος υπεραξίας  Υπεραξία απόκτησης "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε." Υπεραξία απόκτησης "Creta Farms USA, LLC" 

Μέθοδος αποτίµησης 
Προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών 
(DCF) 

Προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών 
(DCF) 

Βασικές παραδοχές αποτίµησης 

Market Risk Premium:  16,50% 
βeta: 0,547 
Risk Free Rate: 1,98% 
Cost of debt: 6,28% 

Market Risk Premium:  6,04% 
βeta: 0,87 
Risk Free Rate: 2,3% 
Cost of debt: 7,56% 

Στήριξη βασικών παραδοχών σε ιστορικά στοιχεία ή 
εσωτερικά δεδοµένα 

Εσωτερικά δεδοµένα (business plan 5ετίας) Εσωτερικά δεδοµένα (business plan 5ετίας) 

Business Plan 5ετές 5ετές 

Business Plan Ροών αποτίµησης 5ετές (πλέον διηνεκές) 5ετές (πλέον διηνεκές) 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 7,97% 7,59% 

Growth 2,00% 2,00% 

Αιτιολόγηση Growth 
Βάσει της διεθνούς συγκυρίας και της 
ανάκαµψης που αναµένεται. 

Βάσει της διεθνούς συγκυρίας και της 
ανάκαµψης που αναµένεται. 

Ηµεροµηνία ελέγχου αποµείωσης 31/12/2011 31/12/2011 

5.20. Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

5.20.1. Κίνηση προβλέψεων 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 
Όµιλος 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Χρήσης 

Χρησιµοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 607 - 153 455 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 199 - - 199 

    806 - 153 654 

 

Κίνηση προβλέψεων 

Αρ. Κατηγορία Προβλέψεων 
Εταιρία 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Προβλέψεις 
Χρήσης 

Χρησιµοποίηση 
προβλέψεων 

Υπόλοιπο 
Λήξης 

1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 507 - 153 355 

2 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα 199 - - 199 

    706 - 153 553 

5.20.2. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Αρ. Ενδεχόµενη Υποχρέωση Αφορά 
Εκτίµηση 
ποσού 

Αβεβαιότητες 
Υπάρχει 

αντίστοιχη 
πρόβλεψη; 

Ποσό 
πρόβλεψης 

1 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 

Μητρική 103 - Όχι - 

2 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 

Ενοποιούµενες 145 - Όχι - 

3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Μητρική 199 
Οριστικοποίηση βάσει 
µελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου 

Ναι 199 

      447     199 

5.20.3. Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Αρ. Ενδεχόµενη Απαίτηση Αφορά Φύση της απαίτησης Εκτίµηση απαίτησης 

1 
Επιχορήγηση βάσει επενδυτικών 
προγραµµάτων 

Μητρική Έγκριση επενδυτικού προγράµµατος  1.288 

        1.288 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27955/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η 

υπαγωγή της µητρικής εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επένδυσης της µε το κίνητρο της 

επιχορήγησης µε σκοπό την επέκταση της µονάδας παραγωγής αλλαντικών, συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης 5.150 χιλ. €, 

µε ποσοστό επιχορήγησης 25%. 
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5.21. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

5.21.1. Μέθοδος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων που 

παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Αρ. Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 
Τρόπος 

παρακολούθησης 
Μέθοδος 

Απόσβεσης 

Ωφέλιµη Ζωή (έτη) 

Από Έως 

1 
∆ικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Κόστος Σταθερή 20 30 

2 Έξοδα ανάπτυξης Κόστος Σταθερή 5 30 

3 Λογισµικά Κόστος Σταθερή 5 20 
 

Τα άυλα περιουσιακά του Οµίλου και της Εταιρείας είναι περιορισµένης διάρκειας. 

5.21.2. Ανάλυση κίνησης άυλων στοιχείων 

Η ανάλυση της κίνησης των λογαριασµών των άυλων περιουσιακών στοιχείων µέσα στη περίοδο, εµφανίζεται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 

O Όµιλος 

Αξία κτήσης Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 657 - 4.891 5.547 

Προσθήκες 3.742 325 137 4.204 

Μειώσεις (65) (1) 
 

(66) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 4.333 324 5.028 9.685 

Προσθήκες 2.947 380 306 3.633 

Μειώσεις (0) (45) - (45) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Αποσβέσεις Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 10 - 1.283 1.293 

Προσθήκες 1.284 20 351 1.655 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Προσθήκες 298 48 341 688 

Μειώσεις - (1) (2) (3) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

     
Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 647 - 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 3.040 304 3.394 6.738 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 5.689 592 3.360 9.640 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 657   4.891 5.547 

Προσθήκες 2.729 325 137 3.191 

Μειώσεις (65) (1) (66) 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 3.321 324 5.028 8.673 

Προσθήκες 1.724 380 306 2.410 

Μειώσεις (0) (45) (45) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 5.044 659 5.334 11.037 

Αποσβέσεις Έξοδα ανάπτυξης 
∆ικαιώµατα 

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 10   1.283 1.293 

Προσθήκες 1.284 20 351 1.655 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Προσθήκες 298 48 341 688 

Μειώσεις (1) (2) (3) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 
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Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 647 - 3.608 4.255 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 2.027 304 3.394 5.725 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 3.453 592 3.360 7.404 

5.21.3. Σηµαντικά άυλα στοιχεία που δεν εµφανίζονται λογιστικά 

Η εταιρεία, από τη χρήση 2001, έχει κατοχυρώσει την πατέντα των προϊόντων Creta Farms «Εν Ελλάδι» από τα οποία 

αφαιρείται από το κρέας ζωικό λίπος µε χειρονακτικό τρόπο και προστίθεται άµεσα παρθένο ελαιόλαδο ως µέσο 

υποκατάστασης του ζωικού λίπους. 

Το σχετικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, που έχει απονεµηθεί από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, δεν αναγνωρίζεται ως 

άυλο περιουσιακό στοιχείο λόγω των περιορισµών που θέτει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία».  

5.22. Γεωργία  

5.22.1. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Οι οµάδες κατηγοριοποίησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όπως έχουν καθοριστεί από τη ∆ιοίκηση αναφέρονται 

παρακάτω. 

Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων ∆ραστηριότητα σε: ∆ιάρκεια 

1 Κάπροι Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

2 Χοιροµητέρες Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

3 Θηλάζοντα Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

4 Αναπτυσσόµενα Όµιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

5 Προ-παχυνόµενα Όµιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

6 Παχυνόµενα Όµιλος Αναλώσιµα 

7 Επιλογής Όµιλος Αναλώσιµα 

5.22.2. ∆ιαχείριση κινδύνων βιολογικών στοιχείων 

Ο Όµιλος διαθέτει µονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος, πιστοποιηµένη από τους Lloyd’s Register Quality Assurance για την 

αναπαραγωγή, πάχυνση, σφαγή χοίρων ειδικής εκτροφής, δηλ. διατροφή αποκλειστικώς µε τροφές φυτικής προέλευσης και 

πάχυνση χωρίς την χρησιµοποίηση αντιβιοτικών, καθώς και την χρήση Hazard analysis (HACCP) και την εφαρµογή των 

σχετικών υγειονοµικών διατάξεων. 

Τα χοιρινά βρίσκονται υπό πλήρη και συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο. Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 

ζώων σε όλα τα επίπεδα που ταυτόχρονα επιτρέπει τη µη χρησιµοποίηση αντιβιοτικών κατά το στάδιο της πάχυνσης. Το 

σφαγείο της Εταιρίας, εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας, διαθέτει εξοπλισµό και διενεργεί τεχνικές 

διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη ζωοτεχνικά σωστή σφαγή των ζώων και κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια του 

παραγοµένου νωπού κρέατος. Η διασφάλιση πιστοποιείται από την εφαρµογή των συστηµάτων ISO και HACCP σε όλες τις 

φάσεις και διαδικασίες παραγωγής. 

5.22.3. Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αποτίµηση σε εύλογες αξίες µείον τα κόστη διάθεσης των βιολογικών στοιχείων, 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων Μέθοδος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

1 Θηλάζοντα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

2 Αναπτυσσόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

3 Προ-παχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

4 Παχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

5 Επιλογής Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

6 Χοιροµητέρες Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 

7 Κάπροι Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 
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5.22.4. Μεταβολές βιολογικών στοιχείων µε αναπροσαρµογή 

Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα βιολογικά στοιχεία του ∆ΛΠ 41, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά 

µε τη κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται παρακάτω. 

  Όµιλος Εταιρεία 

  
01.01-

31.12.2011 
01.01-

31.12.2010 
01.01-

31.12.2011 
01.01-

31.12.2010 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 5.100 5.738 2.671 3.090 

Αγορές περιόδου 26 - 147 - 

Πωλήσεις περιόδου (1.018) - (0) - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (10.032) (11.948) (5.651) (6.677) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  4.587 5.100 2.498 2.671 

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

10.510 11.311 5.332 6.257 

          

Ενσωµατωµένα σε:         

Κύκλο εργασιών 9.462 11.948 5.505 6.677 

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

(514) (637) (173) (420) 

          

Ενσωµατωµένα σε:         

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

(514) (637) (173) (420) 

Κόστος εκτροφής µενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 

(4.000) (4.795) (2.203) (2.934) 

Αποτελέσµατα χρήσης µενόντων βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 

(4.513) (5.432) (2.376) (3.353) 

      Τεµάχια         

Ζώντα Ζώα Ανώριµα προς σφαγή 11.003 16.489 6.233 9.693 

Ζώντα Ζώα Ώριµα προς σφαγή 25.833 14.600 13.604 6.889 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 36.836 31.089 19.837 16.582 

5.22.5. Λοιπές πληροφορίες για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

∆εν υφίστανται περιορισµοί στην κυριότητα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, ούτε έχουν ενεχυριαστεί βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

5.23. Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

5.23.1. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Ενεργητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος   Εταιρία 

31/12/2011   31/12/2010   31/12/2010   31/12/2010 

1 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 71   123   66   93 

2 Καταθέσεις Όψεως σε € Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.321   4.086   4.779   2.986 

3 
Καταθέσεις όψεως σε Ξένο 
Νόµισµα  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12   233   11   226 

  Γενικό Σύνολο   5.405   4.442   4.856   3.305 

 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Ενεργητικού  
Όµιλος   Εταιρία 

31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

1 Εµπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 32.858   17.752   36.333   22.204 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 4.986   6.230   4.553   5.846 

3 Γραµµάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 100   115   87   102 

4 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη 

Λοιπές απαιτήσεις 6.051   4.554   18.749   11.058 

5 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 1.638   1.690   1.302   1.287 

7 Απαιτήσεις από προσωπικό Λοιπές απαιτήσεις 211   97   198   94 

  Σύνολο   45.632   30.341   61.024   40.499 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρ. Περιγραφή 
Λογαριασµός Ενεργητικού που 

εµφανίζεται 

Όµιλος   Εταιρία 

31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

1 Κρητική ∆ιατροφή Α.Ε Λοιπές Επενδύσεις 13   13   13   13 

2 ∆ιηνεκής πληροφορική Α.Ε Λοιπές Επενδύσεις 28   28   28   28 

3 Ι.F.S Helllas Συστήµατα Λοιπές Επενδύσεις 15   15   15   15 

  Σύνολο   56   56   56   56 

 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Αρ. Περιγραφή 
Λογαριασµός Υποχρεώσεων που 

εµφανίζεται 

Όµιλος   Εταιρία 

31/12/2011   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2010 

1 
Μακροπρόθεσµες έντοκες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 39.197   30.808   38.691   30.280 

2 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 51.457   40.362   46.962   35.273 

3 Εµπορικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 29.061   22.340   26.629   21.333 

4 Επιταγές πληρωτέες Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 11.459   9.429   10.815   8.447 

5 
Προκαταβολές πελατών και 
χρεωστών 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 371   642   369   639 

6 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα 
µέρη 

Λοιπές υποχρεώσεις 3   720   154   869 

  Σύνολο   131.547   104.302   123.621   96.841 

5.23.2. ∆ανεισµός 

Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών 

υφίστανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις, υποθήκες) ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Το σταθµισµένο µέσο επιτόκιο του τραπεζικού δανεισµού ανέρχεται σε 5,4% για τη χρήση 2011 έναντι 4,2% της χρήσης 

2010. 

Ο Όµιλος, επιδιώκοντας την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων έχει προχωρήσει  σε διαπραγµατεύσεις µε τα 

πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται και βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος.  Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα ισχυροποιήσει τη χρηµατοοικονοµική της θέση, στην τρέχουσα περίοδο πιστωτικής ασφυξίας 

και θα µπορέσει ανεπηρέαστη να δροµολογήσει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της σε Ελλάδα και 

εξωτερικό. 

Η ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων εµφανίζεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     

  < 1 έτους 1 µε 5 έτη > 5 ετών 

Οµολογιακά δάνεια 8.580 25.324 6.833 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 1.080 2.546 263 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 596 4.232 - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 41.201 - - 

  51.457 32.102 7.095 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     

  < 1 έτους 1 µε 5 έτη > 5 ετών 

Οµολογιακά δάνεια 8.580 25.324 6.833 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 899 2.040 263 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 596 4.232 - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 36.887 - - 

  46.962 31.596 7.095 

5.23.3. Κίνδυνοι χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος κατέχει επενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του οποίου 

εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών αυτού του είδους  προκύπτει από 

την ισοτιµία του δολαρίου των Η.Π.Α. έναντι του ευρώ. 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 
 

 

69 

 

Ανάλυση ευαισθησίας συναλλαγµατικού κινδύνου 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της 

Εταιρείας από πιθανές µεταβολές στις συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ ευρώ / δολαρίου, θεωρώντας όλες τις άλλες 

µεταβλητές σταθερές.  

Ο πίνακας παρουσιάζει µεταβολές σε ποσοστό -3,06% (ευνοϊκό σενάριο) και +3,06% (αρνητικό σενάριο) στην ισοτιµία $/€. 

Η παραδοχή αυτή της ανάλυσης ευαισθησίας θεωρείται επαρκής σε σχέση µε την κίνηση των ισοτιµιών κατά τη χρήση 2011. 

  Όµιλος   Εταιρεία 

Μεταβολή ισοτιµίας $/€ -3,06% 3,06%   -3,06% 3,06% 

Επίδραση στα κέρδη προ φόρων - -   310 (292) 

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια - -   248 (233) 

            

 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2011, Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.  

Σε περίπτωση που τα επιτόκια δανεισµού µεταβάλλονταν σε ποσοστό ±10% θεωρώντας όλες τις λοιπές µεταβλητές 

σταθερές η επίδραση στα αποτελέσµατα θα ανερχόταν σε ± 435 χιλ. € ενώ στα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονταν σε 348 χιλ. €, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις. 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία την ηµεροµηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία                

Περιγραφή 
Όµιλος   Εταιρία 

31/12/2011   31/12/2010   31/12/2010   31/12/2010 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

5.405   4.442   4.856   3.305 

∆άνεια και απαιτήσεις 45.632   30.341   61.024   40.499 

Γενικό Σύνολο 51.037   34.783   65.880   43.804 

5.23.4. Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. 
Κατηγορία Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 
Λογαριασµός στον Ισολογισµό 

Προβλέψεις αποµείωσης για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Όµιλος Εταιρία 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

1 ∆άνεια και απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 735 735 556 556 

      735 735 556 556 

5.24. Λειτουργικοί τοµείς  

5.24.1. 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 Χοίροι Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 
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5.24.2. Αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα 

Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα       

  Αλλαντοβιοµηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Πωλήσεις 92.193 92.997 9.462 11.948 101.655 104.945 

Κόστος πωληθέντων (58.091) (57.430) (4.513) (5.432) (62.605) (62.862) 

Μικτό κέρδος 34.102 35.567 4.948 6.516 39.050 42.083 

              

Έξοδα διοίκησης (6.498) (5.382) (2.841) (3.375) (9.339) (8.756) 

Έξοδα διάθεσης (26.756) (24.481) (3.550) (3.018) (30.306) (27.498) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα (957) 352 398 (2.282) (559) (1.930) 

Ebit (108) 6.057 (1.044) (2.158) (1.153) 3.899 

 

5.24.3. Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σηµαντική χώρα 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 
1/1 - 

31/12/2011 
1/1 - 

31/12/2010 

Ελλάδα 98.330 102.525 

Κύπρος 1.454 1.514 

Ισπανία 660 91 

Αµερική 885 815 

Σουηδία 325 - 

Σύνολα 101.655 104.945 

 

5.24.4. Μη ύπαρξη πελάτη µε συµµετοχή  >10% στα συνολικά έσοδα 

Κανένας από τους πελάτες του οµίλου, µε την έννοια που ορίζονται στο ∆.Π.Χ.Α. 8, δεν συµµετέχει στα συνολικά έσοδα µε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. 
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6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε αρ. 11365/08, ορίζεται ένα ελάχιστο 

περιεχόµενο στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δηµοσιεύεται στον πολιτικό και οικονοµικό τύπο. 

Επειδή τα στοιχεία που δηµοσιεύονται είναι αποσπασµατικά σε σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται 

ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτηµα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να µελετήσει τις συνολικές οικονοµικές καταστάσεις και 

την έκθεση των ελεγκτών.  

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται θέµατα που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση και δίνεται η σχετική πληροφόρηση, 

καθώς και σχετικές παραποµπές στο κείµενο των οικονοµικών καταστάσεων. 

6.1. Εταιρικά γεγονότα 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ιδρύθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία "Frantoio Gentileschi S.P.A.". Στην 

κοινοπραξία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εταιρεία "Grandi Salumifici 

Italiani".  

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου στις κοινοπραξίες που συµµετέχει η µητρική εταιρεία κατά 50% "Creta 

Farm Espana SL"  και “Creta Farms Nordic AB” κατά ποσό 1.000 χιλ. € και 394 χιλ. € αντίστοιχα.  

Η αύξηση κεφαλαίου στην “Creta Farms Espana SL” πραγµατοποιήθηκε σε τακτές καταβολές µεταξύ Μαΐου και ∆εκεµβρίου 

2της χρήσης 2011. 

Η αύξηση κεφαλαίου στην κοινοπραξία “Creta Farms Nordic AB” πραγµατοποιήθηκε σε δύο δόσεις τον Ιανουάριο και τον 

∆εκέµβριο 2011 µε αντίστοιχες καταβολές 279 χιλ. € και 114 χιλ.  € αντίστοιχα. 

6.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα 

Αρ. Εταιρία Οµίλου 
Ηµεροµηνία µέχρι την οποία 

έχει ελεγχθεί φορολογικά 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 

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 - 

6 Creta Farms España, S.L. - 

7 Creta Foods SA  -  

8 Creta Farms LTD  -  

9 Creta Farms Nordic AB  -  

10 Frantoio Gentileschi S.P.A.  -  

      

Για τη χρήση 2011 η µητρική εταιρία καθώς και οι ηµεδαπές εταιρείες του Οµίλου, έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 

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

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 

οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. 

6.3. Προβλέψεις 

Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία και ο Όµιλος εµφανίζονται παρακάτω: 

      

Προβλέψεις   Όµιλος   Εταιρεία 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   199   199 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   455   355 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων   737   556 

Λοιπές προβλέψεις   67   67 

    1.458   1.177 

6.4. Αριθµός προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2011 ανήλθε σε 706 άτοµα για τον Όµιλο και 653 για την 

εταιρεία. Κατά την 31/12/2010 ο Όµιλος απασχολούσε 776 άτοµα και η εταιρεία 717. 
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6.5. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη     

  Όµιλος Εταιρεία 

Εισροές - 3.126 

Εκροές   799 

Απαιτήσεις 6.320 22.635 

Υποχρεώσεις 1 152 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.548 1.548 

6.6. Λοιπά συνολικά έσοδα 

Τα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου περιλαµβάνουν τις συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή εκµετάλλευσης του 

εξωτερικού στο νόµισµα λειτουργίας και παρουσίας της εκδότρια. Συγκεκριµένα, οι συναλλαµατικές διαφορές προκύπτουν 

από τη µετατροπή της εκµετάλλευσης στις Η.Π.Α. «Creta Farms USA, LLC» και στη Σουηδία «Creta Farms Nordic A.B.» 

6.7. ∆οµή Οµίλου 

∆οµή 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 Nordic AB Σουηδία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

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

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ιταλία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

6.8. Επίδικες υποθέσεις και αποφάσεις δικαστικών οργάνων 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, επιδικάστηκε καταβολή αποζηµίωσης ποσού 900 χιλ. € η οποία επέδρασε στην οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου. Η εν λόγω ζηµία περιλαµβάνεται στα λοιπά έσοδα/έξοδα της περιόδου.  

Οι εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην οικονοµική θέση και τα 

αποτελέσµατα της εταιρείας και του Οµίλου. 

6.9. Ανακατατάξεις κονδύλιων 

Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 5.1.1 ορισµένα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης που αφορούν στην 

προηγούµενη περίοδο έχουν ανακαταταχθεί  µε σκοπό τη συγκρισιµότητα µε τα στοιχεία της κλειόµενης χρήσης 2011. 

Η µεταβολή δεν επέφερε καµία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά φόρων και 

δικαιώµατα µειοψηφίας. Η ανακατάταξη αφορά στα παρουσίαση στοιχείων εµπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε 

κονδύλι λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αντίστοιχα. 

6.10. Λοιπές σηµειώσεις 

− Τα κέρδη / (ζηµιές) 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. 

− ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου. 

− Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τόσο στα δηµοσιευόµενα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου όσο και 

στην οικονοµική έκθεση. 

− Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

− Καµία εταιρεία του Οµίλου δεν κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2011. 
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Ε. Στοιχειά και πληροφορίες χρήσης 2011 
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ΣΤ. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 

 

Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 

Ηµεροµηνία Ανακοινώσεις 

30/11/2011 Οικονοµικά αποτελέσµατα εννεαµήνου 

30/11/2011 Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων 

31/8/2011 Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων 

15/7/2011 ∆ελτίο τύπου 

13/7/2011 Ανακοίνωση σύστασης κοινοπραξίας στην Ιταλία 

7/7/2011 Ανακοίνωση ορισµού Εσωτερικού Ελεγκτή 

7/7/2011 Ανακοίνωση συγκρότησης νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα 

30/6/2011 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/2011 

8/6/2011 Ανακοίνωση αριθµού µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου 

8/6/2011 ∆υναµική είσοδος της Creta Farms στην αγορά της Αυστραλίας 

8/6/2011 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού 

8/6/2011 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

31/5/2011 Ανακοίνωση δηµοσίευσης αποτελεσµάτων α' τριµήνου 2011 

31/3/2011 Σχολιασµός οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2010 

31/3/2011 Ανακοίνωση δηµοσίευσης οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2010 

1/2/2011 Ανακοίνωσης πρόσληψης νέου CEO για την Creta Farms USA 

20/1/2011 Σηµαντική συνεργασία της Creta Farms µε τη µεγαλύτερη αλλαντοβιοµηχανία της Ευρώπης, Grandi Salumifici Italiani 

14/1/2011 Ανακοίνωση Συγχώνευσης : ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ME CRETA FARM INTERNATIONAL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 

 

 

 
 
 

 


