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Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Πεξηόδνπ 1/1 - 31/3/2011 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ 

Α.Β.Δ.Δ» ζηηο 27/5/2011  θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε www.cretafarm.gr 

θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ρώξν ηνπ Υ.Α., όπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεώο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Σύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθδόηε, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ θαη ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1.1.1. Δπσλπκία 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνύλ ηνλ Όκηιν πνπ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ επσλπκία «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. 

ΘΣΖΛΟΣΡΟΦΗΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ». 

1.1.2. Η Δηαηξεία 

Ζ «ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ» έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο, ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα (Ρέζπκλν) ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

1979 θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αξθαδίνπ Ρεζύκλεο, 15ν Υηιηόκεηξν Δζληθήο Οδνύ Ρεζύκλνπ – Ζξαθιείνπ, (Σ.Θ 

74100, Θέζε Ιαηδηκάο). Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ηελ 3ε Απξηιίνπ 

2000. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Αλήθεη ζηνλ 

θιάδν «Σξόθηκα θαη Πνηά - Σξόθηκα». 

1.1.3. Πνηόλ αθνξνύλ νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη νη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο "ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.". 

1.1.4. Πεξίνδνο θαη λόκηζκα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν από 1/1/2011 κέρξη 31/3/2011. Σα πνζά εκθαλίδνληαη ζε απηέο ζε 

ρηιηάδεο €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (01/01 – 31/3/2011) όζνλ αθνξά ζηα θνλδύιηα ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο, ηακεηαθώλ ξνώλ θαη κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηε ρξήζε 2010 (31/12/2010) γηα ηα θνλδύιηα ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

1.1.5. Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ 

Έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ζύλνιό ηνπο όια ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ εθδόζεθαλ από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

(IASB) θαη πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρύ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

Οη παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηνπ Γ.Ι.Π. 34. 

1.1.6. Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηα 

Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζεη ν Όκηινο είλαη:  

1. H εηζαγσγή, παξαγσγή, εθηξνθή, πάρπλζε, πξνώζεζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία δώσλ πξνέιεπζεο 

εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζθαγείνπ απηώλ. 

2. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζώπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνώζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία λσπνύ, εςπγκέλνπ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο, 

ζπλαθώλ εηδώλ, πξντόλησλ ή ππνπξντόλησλ απηνύ, θαζώο θαη άιισλ ζπλαθώλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

3. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζώπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνώζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ςαξηώλ, αιηεπκάησλ θαη πδξόβησλ νξγαληζκώλ θάζε 

είδνπο, γόλνπ πδξόβησλ νξγαληζκώλ θάζε είδνπο, ζπλαθώλ εηδώλ, πξντόλησλ ή ππνπξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη άιισλ 

ζπλαθώλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

4. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζώπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνώζεζε, θαηάςπμε, 

απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ειαηνιάδνπ θαη ειαίσλ, θαθέ θαη ξνθεκάησλ, θξαζηνύ, νίλνπ, 

ξαθήο, ηζηθνπδηάο, ξαθόκεινπ, νύδνπ, ηζίπνπξνπ, πνηώλ θαη εδύπνησλ θάζε είδνπο, νηλνπλεπκαησδώλ ή κε, ζπλαθώλ 

εηδώλ, πξντόλησλ ή ππνπξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη άιισλ ζπλαθώλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

5. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζώπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνώζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία θηελνηξνθώλ, ηρζπνηξνθώλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ηξνθώλ θαη πάζεο θύζεσο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, βηνινγηθώλ – νηθνινγηθώλ πξντόλησλ/ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο, 

θαηεςπγκέλσλ ή κε ηξνθίκσλ, αξηνζθεπαζκάησλ, εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο, γιπθηζκάησλ θαη γιπθώλ, παληόο είδνπο 

γεσξγηθώλ, θηελνηξνθηθώλ, αιηεπηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ εηδώλ δηαηξνθήο 

γεληθόηεξα, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ πξώησλ πιώλ θαη πάζεο θύζεο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ. 

6. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, παξαγσγήο νξγαληθνύ 

ιηπάζκαηνο, ιηπαζκαηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ, αδξαλνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

(ζηεξεώλ θαη πγξώλ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ε εθκεηάιιεπζε, δηαθίλεζε, εκπνξία θαη παξνρή 
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ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ αλαθνξηθά κε ηα πάζεο θύζεσο πξντόληα θαη ππνπξντόληα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ίδηα 

ρξήζε ή θαη πώιεζε. 

7. Ζ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή πάζεο θύζεσο ηερληθώλ έξγσλ ηδησηηθνύ ηνκέα (ελδεηθηηθά αλέγεξζε θηηξίσλ, επηζθεπέο θιπ.). 

8. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη εηδώλ δηαηξνθήο θαη ε εηζαγσγή, αληηπξνζώπεπζε, 

πξνώζεζε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία πάζεο θύζεσο εηδώλ θαη πξντόλησλ απαξαίηεησλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ρώξσλ εζηίαζεο θαη δηαηξνθήο (θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). 

9. Ζ έξεπλα, αλάπηπμε, παξαθνινύζεζε, βειηίσζε, πξνώζεζε, παξαρώξεζε, παξνρή ζρεηηθώλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ 

θαη εθπαίδεπζεο, θαη εκπνξία ζύγρξνλσλ ή/θαη θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαιιηέξγεηαο, πάρπλζεο, παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, θαηάςπμεο, πξνώζεζεο, εθκεηάιιεπζεο, δηαρείξηζεο θαη εκπνξίαο όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

Δηαηξίαο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνύ απηήο. 

1.1.7. πλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (going concern). Θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζόηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο. 

1.1.8. Αθξηβνδίθαηε εηθόλα 

Ζ δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ. 

1.1.9. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 27 Καΐνπ 2011. 

1.1.10. Δηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ιήγεη ην 2029.  

Κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αόξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κόλν απόθαζε ηεο Γ.. 

ησλ κεηόρσλ, κε θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

2.1. πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  εκεηώζεηο Όκηινο   Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 
 

31.03.2011   31.12.2010   31.03.2011   31.12.2010 

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 
 

              

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 4.5 108.119 
 

108.443 
 

85.099 
 

85.340 

Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 4.6 7.198 
 

6.738 
 

6.186 
 

5.725 

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  4.8.1 4.165 

 

5.100 
 

1.872 
 

2.671 

Τπεξαμία 
 

10.429 

 

10.429 
 

- 
 

- 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

- 

 

- 
 

22.397 
 

22.349 

Ινηπέο Δπελδύζεηο 
 

57 

 

57 
 

57 
 

57 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 
 

794 

 

815 
 

137 
 

137 

Απνζέκαηα 4.8.2 11.845 

 

11.606 
 

11.227 
 

10.803 

Πειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 4.8.3 32.050 

 

28.731 
 

44.260 
 

39.292 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 
 

10.562 
 

9.767 
 

9.495 
 

8.997 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

- 
 

41 
 

- 
 

41 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 
 

2.585 
 

4.442 
 

1.866 
 

3.305 

         
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

 
187.806   186.169   182.596   178.717 

         
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 
              

         
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

 
              

Κεηνρηθό  Θεθάιαην 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Τπέξ ην Άξηην 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Απνζεκαηηθά 
 

49.642 
 

49.406 
 

40.191 
 

40.191 

Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ 
 

(1.935) 
 

(2.234) 
 

11.123 
 

9.245 

         
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
61.842 

 
61.307 

 
65.448 

 
63.570 

         
Θαζαξή Θέζε Κεηόρσλ Δηαηξείαο 

 
61.842 

 
61.307 

 
65.448 

 
63.570 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(300) 
 

(198) 
 

- 
 

- 

         
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (α) 

 
61.541 

 
61.109 

 
65.448 

 
63.570 

         
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 
              

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο 
 

10.915 

 

10.065 

 

8.484 
 

7.762 

Πξνβιέςεηο 
 

807 

 

806 

 

706 
 

706 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
 

97 

 

178 

 

97 
 

170 

Καθξνπξόζεζκεο Έληνθεο Τπνρξεώζεηο 4.8.4 37.702 

 

30.808 

 

37.297 
 

30.280 

 
 

  
 

 
   

Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
 

49.520 

 

41.858 

 

46.584 
 

38.919 

 
 

  
 

 
   

Πξνκεζεπηέο θαη πλαθείο Τπνρξεώζεηο 4.8.5 43.418 

 

42.840 

 

42.050 
 

40.955 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 4.8.4 33.326 

 

40.362 

 

28.514 
 

35.273 

 
 

  
 

 
   

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
 

76.744 

 

83.202 

 

70.564 
 

76.228 

 
 

  
 

 
   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (β) 
 

126.264 

 

125.060 

 

117.148 
 

115.147 

 
 

  
 

 
   

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 
 

187.806   186.169   182.596   178.717 
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2.2. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο πεξηόδνπ  

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ 
 

Όκηινο   Δηαηξεία 

  
εκεηώζεηο 

1.1.2011   1.1.2010 
  

1.1.2011   1.1.2010 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 31.3.2011   31.3.2010 31.3.2011   31.3.2010 

         
Πσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

 
21.064 

 
22.557 

 
20.970 

 
22.544 

Πσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 
 

1.798 
 

2.275 
 

999 
 

1.237 

ύλνιν Πσιήζεσλ 4.8.6 22.862 
 

24.831 
 

21.969 
 

23.781 

Θόζηνο Πσιήζεσλ 
 

10.791 
 

13.058 
 

10.334 
 

12.437 

Μηθηό Κέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) 
 

10.272 
 

9.498 
 

10.637 
 

10.107 

         
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε 
εύινγε αμία 

4.8.1 (935) 
 

297 
 

(799) 
 

174 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4.8.1 (1.312) 
 

(1.102) 
 

(720) 
 

(636) 

         
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

 
9.824   10.968   10.117   10.882 

         
Έμνδα Γηνίθεζεο 4.8.6 (1.546) 

 
(1.921) 

 
(1.084) 

 
(1.655) 

Έμνδα Γηάζεζεο 4.8.6 (6.032) 
 

(6.584) 
 

(5.490) 
 

(6.299) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 4.8.6 (219) 
 

(699) 
 

(56) 
 

(395) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα 4.8.6 (1.040) 
 

(664) 
 

(888) 
 

(599) 

Κέξδε Πξν Φόξσλ 
 

986   1.099   2.599   1.934 

Φόξνη 
 

(849) 
 

(744) 
 

(721) 
 

(606) 

Καζαξά Κέξδε Μεηά Φόξσλ 
 

137   355   1.878   1.329 

 
  

 
 

 
 

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
        

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 
 

299 
 

377 
 

1.878 
 

1.329 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(162) 
 

(22) 
 

- 
 

- 

 
 

       Κέξδε Μεηά Από Φόξνπο 
  

 
 

 
 

 
 

Αλά Μεηνρή - βαζηθά (ζε €) 4.7 0,0101 

 

0,0128 

 

0,0637 

 

0,0451 

 
 

       

 
 

       Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 
 

Όκηινο   Δηαηξεία 

  
 

1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

  
 

31.3.2011   31.3.2010   31.3.2011   31.3.2010 

 
 

       Θαζαξά Θέξδε Κεηά Φόξσλ 
 

137 
 

355 
 

1.878 
 

1.329 

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
 

- 
  

 

- 
  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθό 
 

295 
  

 

- 
  

 
 

       ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 
 

432   355   1.878   1.329 
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2.3. πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Όκηινο 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ 
ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο 

αμίαο 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
Δηο Νένλ 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

ηδηνθηεηώλ 

κεηξηθήο 

Με 
ειέγρνπζεο 
ζπκκεηνρέο 

ύλνιν 
Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

      
  

 
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 12.382 1.753 13.144 37.313 1.150 65.740 612 66.353 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1- 31/3/2010         377 377 (21) 356 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1 - 31/3/2010           -   - 

Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ            -   - 

Κεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό           -   - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο       67 (116) (49)   (49) 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           -   - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010 12.382 1.753 13.144 37.380 1.411 66.068 591 66.659 

      
  

 
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 37.362 (2.234) 61.307 (198) 61.109 

πλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1- 31/3/2011         299 299 (162) 137 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1 - 31/3/2011       236   236 59 295 

Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ            -   - 

Κεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό           -   - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο           -   - 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           -   - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 37.598 (1.935) 61.842 (300) 61.541 

 

Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ Σν 
Άξηην 

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο 
αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Νένλ 

ύλνιν 

Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

      
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 12.382 1.753 5.311 34.144 7.072 60.661 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1- 31/3/2010         1.329 1.329 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2009           - 

Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ            - 

Κεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό           - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο           - 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010 12.382 1.753 5.311 34.144 8.401 61.990 

      
  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 12.382 1.753 5.945 34.246 9.245 63.570 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 1/1- 31/3/2011         1.878 1.878 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2010           - 

Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ            - 

Κεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό           - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο           - 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 12.382 1.753 5.945 34.246 11.123 65.448 
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2.4. πλνπηηθή Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ - Έκκεζε κέζνδνο 

 

  Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.1.2011   1.1.2010   1.1.2011   1.1.2010 

  31.3.2011   31.3.2010   31.3.2011   31.3.2010 

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο               

Θέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 986 
 

1.099 
 

2.599 
 

1.934 

Θέξδε πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
       

Απνζβέζεηο 832 
 

1.830 
 

623 
 

1.534 

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πξνβιέςεηο - 
 

- 
 

- 
 

- 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - 
 

- 
 

- 
 

- 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο (11) 
 

- 
 

(108) 
 

- 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.050 
 

664 
 

996 
 

599 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
       

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
       

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 692 
 

(1.610) 
 

374 
 

(1.745) 

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (3.343) 
 

4.257 
 

(3.652) 
 

2.105 

(Κείσζε )/ αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 501 
 

(2.554) 
 

1.026 
 

(219) 

Μείνλ: 
       

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.050) 
 

(664) 
 

(996) 
 

(599) 

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη (61) 
 

(76) 
 

(61) 
 

(76) 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - 
 

- 
 

- 
 

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (403)   2.947   802   3.534 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο               

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ - 
 

- 
 

- 
 

(250) 

Σακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (388) 
 

- 
 

(1.713) 
 

- 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλ/μηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ - 
 

- 
 

- 
 

- 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (997) 
 

(566) 
 

(850) 
 

(294) 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 21 
 

34 
 

7 
 

34 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1 
 

- 
 

- 
 

- 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Δίζπξαμε από επηρνξεγήζεηο παγίσλ - 
 

- 
 

- 
 

- 

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - 
 

- 
 

- 
 

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (1.362)   (532)   (2.556)   (511) 

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο               

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 2 
 

- 
 

- 
 

- 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 
 

- 
 

- 
 

- 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 15.764 
 

- 
 

15.764 
 

- 

Γάλεηα από ζπλδεδεκέλα κέξε - 
 

- 
 

- 
 

- 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (15.705) 
 

(3.905) 
 

(15.306) 
 

(3.905) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκ/ηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (143) 
 

(93) 
 

(143) 
 

(93) 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - 
 

- 
 

- 
 

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (82)   (3.998)   315   (3.998) 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα  
(1.847)  (1.583)  (1.439)  (974) 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 
   

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.442   4.984   3.305   3.710 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (10)   - 
 

- 
 

- 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2.585   3.401   1.866   2.735 
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4. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

4.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθό 

Πξόηππν 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». Γελ πεξηιακβάλνληαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

4.2. Λνγηζηηθέο αξρέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζηηο πξόζθαηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εθηόο από ηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζε πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Δ. :  

Νέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο   

α/α Θαλνληζκόο πηνζέηεζεο Σίηινο Γ.Π.Υ.Α. πνπ αθνξά 

  Λν 662/2010 
Γηεξκελεία ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε 
ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο - Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1. Πξώηε εθαξκνγή 
ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 
Γ.Π.Υ.Α. 1 

  Λν 633/2010 
Σξνπνπνηήζεηο ζηε Γηεξκελεία 14 ηεο ΔΓΓΠΥΑ. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο 
ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 

  Λν 632/2010 
ΓΙΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ - Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 
8. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Γ.Ι.Π. 24 

  Λν 574/2010 
Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 1 θαη ΓΠΥΑ 7. Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε από ηηο 
πγθξηηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηνπο Τηνζεηνύληεο γηα 
Πξώηε Φνξά - Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Γ.Π.Υ.Α. 1 
Γ.Π.Υ.Α. 7 

  Λν 1293/2009 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε Γ.Ι.Π. 32 

πλνπηηθά νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαη ε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο 

εμήο: 

Θαλνληζκόο ΔΔ 662/2010 «ΔΓΓΠΥΑ 19. Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο θαη ΓΠΥΑ 1. 

Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ (ηξνπνπνίεζε)» 

Ζ ΔΓΓΠΥΑ 19 έρεη σο ζηόρν λα ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηνπο 

ζπκκεηνρηθνύο ηνπ ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθό δηαθαλνληζκό ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά από 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ όξσλ ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αθνύ ν Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. 

Θαλνληζκόο ΔΔ 633/2010 «Σξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΠΥΑ 14. Πξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 13 έρεη σο ζηόρν ηελ εμάιεηςε ηεο αθνύζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 14 ζε πεξηπηώζεηο όπνπ 

κηα νληόηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξόσξε πιεξσκή εηζθνξώλ, όηαλ θάησ 

από νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνπιεξσκή ππνρξενύηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

Θαλνληζκόο ΔΔ 632/2010 «Αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (αληηθαηάζηαζε) θαη ηξνπνπνίεζε 

ζην ΓΠΥΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο (ηξνπνπνίεζε)» 

ηόρνο ησλ αιιαγώλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 είλαη ε απινπνίεζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο (αίξνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο) θαη ε ρνξήγεζε θάπνησλ απαιιαγώλ ζε νληόηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην Γεκόζην όζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη νληόηεηεο απηέο ζε ζρέζε κε 

ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8 δελ είραλ επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.  

Θαλνληζκόο ΔΔ 574/2010 «Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1. Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ θαη ζην ΓΠΥΑ 7. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νληόηεηεο πνπ εθαξκόδνπλ ΓΠΥΑ γηα πξώηε θνξά θαη ζηε δπλαηόηεηα ηεο πξναηξεηηθήο 

απαιιαγήο από ηελ επαλαδηαηύπσζε ησλ ζπγθξηηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 όζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο 

εύινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιόγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ από ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009. Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

Θαλνληζκόο 1293/2009 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 32. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε - Σαμηλόκεζε Δθδόζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο» 
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Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκό ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Ι.Π. 32 κε ζθνπό ηελ ηαμηλόκεζε 

θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρώλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηώκαηα (rights)») σο 

ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. 

4.3. εκαληηθά γεγνλόηα  

Πξνρσξώληαο κε ηαρύ ξπζκό ζηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ business plan πνπ θαηήξηηζε ν Όκηινο έρνληαο εμαγνξάζεη ην 

πιεηνςεθηθό παθέην κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο Creta Farms USA LLC ηνλ Οθηώβξην 2010, ν Όκηινο Δηαηξεηώλ Creta Farms 

αλαθνηλώζε ηελ πξόζιεςε ηνπ θ. Tim Roush ζηελ ζέζε ηνπ Chief Executive Officer (CEO) ηεο Ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο ηνπ. 

Ο θ. Tim Roush, 50, έξρεηαη ζηελ εηαηξεία έρνληαο κία επξεία θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ρώξν ηνπ management θαη 

ηνπ marketing. Ο θ. Tim Roush ήηαλ, επί πέληε έηε, ν CEO ηνπ lunch & dinner business unit ηεο Sara Lee, leader ζηελ 

αγνξά ησλ hot dogs θαη ινπθάληθσλ ηεο Ακεξηθήο κε εηήζηεο πσιήζεηο 2 δηο. Γνιιαξίσλ πεξίπνπ.  

Ο θ. Roush πξσηαγσλίζηεζε ζηελ αγνξά απηή αλαδεηθλύνληαο ηα πξντόληα ηεο Sara Lee Hillshire Farm & Ball Park ζηα 

πξώηα ζε πξνηίκεζε πξντόληα ζηελ ζπλείδεζε ηνπ Ακεξηθαλνύ θαηαλαισηή.  

Τπεγξάθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Grandi Salumifici Italiani θαη ε Creta Farms απνθηά πξόζβαζε ζε πέληε (5) λέεο 

αγνξέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο ινβέληαο θαη ηεο Θξναηίαο. Ζ ζπκκαρία απηή 

γεύζεο θαη πνηόηεηαο απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ Creta Farms, θαζώο πεξηιακβάλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε λεπξαιγηθήο 

ζεκαζίαο αγνξέο, όπσο απηή ηεο Ηηαιίαο κέζα ζην 2011, θαζώο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο ινβελίαο θαη ηεο 

Θξναηίαο κέζα ζην 2012.  

Ζ Creta Farms κε ηελ Grandi Salumifici Italiani ζα δηαζέζνπλ ηα πξντόληα ηεο Creta Farms κέζσ λέαο εηαηξείαο, 

ζπκκεηέρνληαο κε 50% ε θαζεκία.  

Ζ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ ππνινίπσλ 4 ρσξώλ ζα πξνζθέξεη πεξαηηέξσ δπλακηθή ζηελ θαζηέξσζε ηεο 

Creta Farms ζηνλ επξσπατθό ράξηε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. εκεηώλεηαη όηη, ε ηηαιηθή αγνξά απεπζύλεηαη ζε έλα αξηζκό 

θαηαλαισηώλ ηεο ηάμεσο ησλ 60 εθαη. θαη κεγέζνπο € 9 δηζ., ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηηο εθιεπηπζκέλεο γεπζηηθέο επηινγέο 

ηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο. Οκνίσο, νη αγνξέο ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο ινβελίαο θαη ηεο 

Θξναηίαο απνηεινύλ έλα ελδηαθέξνλ πεδίν δξάζεο, θαζώο απνηεινύλ κία αγνξά ζπλνιηθνύ κεγέζνπο €3 δηζ. θαη 23 εθαη. 

θαηαλαισηώλ.  

4.4. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

4.4.1. Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη πεγέο εζόδσλ 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ηα θξηηήξηα δηακόξθσζήο ηνπο  θαη ηα βαζηθά πξντόληα ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο 

Σίηινο ηνκέα Υνηξνηξνθηθή Σίηινο ηνκέα Αιιαληνβηνκεραλία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο 
Παξαγσγή δώλησλ δώσλ πξνο 
πώιεζε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο Παξαγσγή πξντόλησλ 

Βαζηθά πξντόληα Θξέαο Βαζηθά πξντόληα Αιιαληηθά 

4.4.2. Έζνδα θαηά ηνκέα 

Σα έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο ζηελ πεξίνδν, θαηά ζεκαληηθό πξντόλ ή ππεξεζία, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ απηά απνηηκνύληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ν ίδηνο πνπ 

απηά απνηηκνύληαη θαη γηα ηνπο ηνκείο.  

Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο θαηά πξντόλ   

Αξ. Πξντόλ Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αιιαληηθά 21.064 20.970 

2 Θξέαο 1.798 998 

  ύλνια 22.862 21.968 

4.4.3.  Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζεκαληηθή ρώξα 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Κύθινο εξγαζηώλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα   

Αξ. Γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα 1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 

1 Διιάδα 22.197 21.494 

2 Θύπξνο 365 336 

3 Ηζπαλία 82 14 

4 Ακεξηθή 219 126 

5 νπεδία - - 

  ύλνια 22.862 21.969 
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4.4.4. Δλεξγεηηθά ζηνηρεία θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

Σα πάγηα ζηνηρεία ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά βαζηθή θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

                

    Διιάδα Θύπξνο Ηζπαλία Ακεξηθή νπεδία ύλνιν 

1 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 107.935 0 34 150 - 108.119 

2 Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  4.165 - - - - 4.165 

3 Απνζέκαηα 11.622 113 37 74 - 11.845 

4 Πειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 31.308 433 91 218 - 32.050 

5 Ινηπέο Απαηηήζεηο 10.173 179 52 152 7 10.562 

4.4.5. Με ύπαξμε πειάηε κε ζπκκεηνρή  >10% ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

Θαλέλαο από ηνπο πειάηεο ηνπ νκίινπ, κε ηελ έλλνηα πνπ νξίδνληαη ζην Γ.Π.Υ.Α. 8, δελ ζπκκεηέρεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα κε 

πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 10%. 

4.4.6. πκθσλίεο κεγεζώλ θαηά ηνκέα θαη αλαιύζεηο 

ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πιεξνθόξεζε ηεο εθδόηξηαο ζε πεξηνδηθή βάζε.  

          

    Αιιαληνβηνκεραλία Υνηξνηξνθηθή ύλνιν 

1 Πσιήζεηο 21.064 1.798 22.862 

2 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 2.562 (1.575) 986 

3 Ebit 3.543 (1.516) 2.027 

4.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ζ κεηαβνιή ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Οηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

Έξγα ππό 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 24.008 67.927 50.143 3.400 7.396 4.859 157.733 

Πξνζζήθεο 606 428 395 119 202 2.453 4.203 

Αλαπξνζαξκνγή (1.904) (938) - - - - (2.842) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 1 - 1 1 2 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - 35 - 10 - 45 

Κεηώζεηο - (230) (459) (206) (9) (718) (1.623) 

Κεηαθνξέο - 341 57 11 6 (462) (48) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 22.710 67.528 50.171 3.324 7.606 6.132 157.470 

Πξνζζήθεο - - 41 7 49 365 462 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (7) - (1) - (8) 

Κεηώζεηο - - - (88) - (5) (93) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 22.710 67.528 50.206 3.243 7.653 6.492 157.831 

Απνζβέζεηο Οηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε 

ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 - 9.106 23.957 2.505 5.916 - 41.483 

Πξνζζήθεο - 1.805 4.221 379 567 - 6.972 

Αλαπξνζαξκνγή - 990 - - - - 990 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 0 - 0 - 0 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - 2 - 1 - 3 

Κεηώζεηο - (36) (247) (138) - - (421) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 - 11.865 27.933 2.746 6.484 - 49.027 

Πξνζζήθεο - 250 461 18 34 - 763 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (0) - (3) - (3) 

Κεηώζεηο - - - (74) - - (74) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 - 12.115 28.393 2.690 6.516 - 49.713 

        Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 24.008 58.822 26.187 895 1.480 4.859 116.250 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 22.710 55.663 22.238 578 1.122 6.132 108.443 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 22.710 55.413 21.813 553 1.137 6.492 108.118 
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Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Οηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 
εμνπιηζκόο 

Έξγα ππό 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 17.305 47.737 45.361 2.896 7.059 4.577 124.936 

Πξνζζήθεο 606 213 244 107 186 2.319 3.676 

Αλαπξνζαξκνγή 1.837 (4.115) - - - 
 

(2.278) 

Κεηώζεηο - - (74) (206) (9) (701) (990) 

Κεηαθνξέο - 341 57 11 6 (462) (48) 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 19.748 44.176 45.588 2.808 7.243 5.733 125.296 

Πξνζζήθεο - - 17 7 30 264 318 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - - - - 

Κεηώζεηο - - - - - (5) (5) 

Κεηαθνξέο - - - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 19.748 44.176 45.605 2.815 7.273 5.992 125.609 

Απνζβέζεηο Οηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Έξγα ππό 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 - 5.552 21.574 2.156 5.661 - 34.942 

Πξνζζήθεο - 1.049 3.874 335 530 - 5.787 

Αλαπξνζαξκνγή - (622) - - - - (622) 

Κεηώζεηο - - (14) (138) - - (152) 

Κεηαθνξέο - - 
  

- - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 - 5.978 25.435 2.352 6.190 - 39.956 

Πξνζζήθεο - 105 408 13 28 - 554 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - - - - 

Κεηώζεηο - - - - - - - 

Κεηαθνξέο - - - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 - 6.083 25.843 2.366 6.219 - 40.510 

       
  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 17.305 42.186 23.787 741 1.399 4.577 89.994 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 19.748 38.198 20.153 455 1.053 5.733 85.340 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 19.748 38.094 19.762 449 1.055 5.992 85.099 
 

Ο Όκηινο από 1/1/2011, ελόςεη θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31/12/2010 αλαζεώξεζε ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ βαζηδόκελε ζηε παξαγσγηθή ρξήζε 

έθαζηνπ παγίνπ θαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη από απηά.  

Ζ επίδξαζε παξνπζηάδεηαη σο αιιαγή ζε ινγηζηηθή εθηίκεζε βάζεη ηνπ Γηεζλνύο Ινγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 8 θαη ζα επηδξάζεη 

ζηα απνηειέζκαηα από 1/1 θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο. 

4.6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ κεηαβνιή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηώκαηα βηνκεραληθήο  

ηδηνθηεζίαο 
Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 657 - 4.891 5.547 

Πξνζζήθεο 3.742 325 137 4.204 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - - - 

Κεηώζεηο (65) (1) 
 

(66) 

Κεηαθνξέο - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 4.333 324 5.028 9.685 

Πξνζζήθεο 447 76 9 531 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - - - 

Κεηώζεηο (0) (2) - (2) 

Κεηαθνξέο - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 4.780 398 5.037 10.215 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηώκαηα βηνκεραληθήο 

 ηδηνθηεζίαο 
Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 
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Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 10 - 1.283 1.293 

Πξνζζήθεο 1.284 20 351 1.655 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - - - 

Κεηώζεηο - - - - 

Κεηαθνξέο - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Πξνζζήθεο 61 8 - 69 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - 

πλέλσζε Creta Farms USA LLC - - - - 

Κεηώζεηο - - - - 

Κεηαθνξέο - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 1.354 28 1.634 3.017 

     Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 647 - 3.608 4.255 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.040 304 3.394 6.738 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 3.426 370 3.402 7.198 

 Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηώκαηα βηνκεραληθήο  

ηδηνθηεζίαο 
Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 657   4.891 5.547 

Πξνζζήθεο 2.729 325 137 3.191 

Αλαπξνζαξκνγή 

   

- 

Κεηώζεηο (65) (1) 
 

(66) 

Κεηαθνξέο 

   

- 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.321 324 5.028 8.673 

Πξνζζήθεο 447 76 9 531 

Αλαπξνζαξκνγή 
   

- 

Κεηώζεηο (0) (2) 
 

(2) 

Κεηαθνξέο 
   

- 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 3.767 398 5.037 9.202 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηώκαηα βηνκεραληθήο 

 ηδηνθηεζίαο 
Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 10   1.283 1.293 

Πξνζζήθεο 1.284 20 351 1.655 

Αλαπξνζαξκνγή 
   

- 

Κεηώζεηο 

   

- 

Κεηαθνξέο 
   

- 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Πξνζζήθεο 61 8 

 

69 

Αλαπξνζαξκνγή 
   

- 

Κεηώζεηο 

   

- 

Κεηαθνξέο 
   

- 

Τπόινηπα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 1.354 28 1.634 3.017 

    

  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 647 - 3.608 4.255 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2.027 304 3.394 5.725 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Μαξηίνπ 2011 2.413 370 3.402 6.186 
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4.7. Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο επί 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία. 

Οη ππνινγηζκνί παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξηζκεηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή (ζε €) 

Αξ. Πεξηγξαθή 
1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 

Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή         

  Θέξδε κεηά ηνπο θόξνπο ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

Κείνλ: Κεξίζκαηα πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο από εμαγνξέο πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο από πξόσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ζε θνηλέο - - - - 

  Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

Β. Αξηζκεηέο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
    

  Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

Πιένλ: Πξνζαξκνγή ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - 

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή       

  1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 ηαζκηζκέλε ηηκή 

Πεξηγξαθή 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Ζκέξεο 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Ζκέξεο 
Παξνύζα 
πεξίνδνο 

Πξνεγνύκελε 
πεξηόδνο 

Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή             

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ Έλαξμεο 29.480.000 89 29.480.000 89 29.480.000 29.480.000 

Απμήζεηο             

Αύμεζε κε κεηξεηά - - - - - - 

Κεηαηξνπή νκνινγηώλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

Θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ - - - - - - 

πλελώζεηο  - - - - - - 

Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο             

Κεηώζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο - - - - - - 

Μεηαβνιή κεηνρώλ ρσξίο κεηαβνιή ησλ πόξσλ             

Αύμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ - - - - - - 

Κείσζε θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκό δεκηώλ - - - - - - 

Κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ (Split) - - - - - - 

Αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ (Reverse Split) - - - - - - 

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Παξνλνκαζηήο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
      

Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Οκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

Ινηπνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ Μεηνρώλ κε 
ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ 

29.480.000 - 29.480.000 - 29.480.000 29.480.000 

 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε €) 

    1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 

Αξ. Πεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή         

  Βαζηθά Θέξδε Θνηλώλ Κεηνρώλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

  Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,0101 0,0637 0,0128 0,0451 

Β. Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 
  

    

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ 298.853 1.878.106 377.172 1.328.820 

  
ύλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλώλ Κεηνρώλ  
κε ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 0,0101 0,0637 0,0128 0,0451 
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4.8. Δπνρηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαβνιέο  

4.8.1. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε επίπεδν Οκίινπ θαη κεηξηθήο εηαηξείαο, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ σο 

εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 

Δύινγε αμία έλαξμεο πεξηόδνπ (1ε Ιαλνπαξίνπ) 5.100 5.738 2.671 3.090 

Αγνξέο πεξηόδνπ - - 20 - 

Πσιήζεηο πεξηόδνπ (3) (0) - - 

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ (1.796) (2.275) (1.019) (1.237) 

Δύινγε αμία ιήμεο πεξηόδνπ  4.165 6.034 1.872 3.265 

Θέξδε (δεκίεο) από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία κείνλ ην εθηηκώκελν ζην 
ηόπν ηεο πώιεζεο θόζηνο ησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

863 2.571 200 1.411 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

Θύθιν εξγαζηώλ 1.798 2.275 999 1.237 

Θέξδε (δεκίεο) από κεηαβνιή εύινγεο αμίαο κελόλησλ βηνινγηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   

(935) 297 (799) 174 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

Θέξδε (δεκίεο) από κεηαβνιή εύινγεο αμίαο κελόλησλ βηνινγηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   

(935) 297 (799) 174 

Θόζηνο εθηξνθήο κελόλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

1.312 1.102 720 636 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

(2.247) (805) (1.519) (462) 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο. Οη θίλδπλνη αθνξνύλ ζηηο 

αζζέλεηεο ησλ δώσλ θαη ηελ πηζαλή απώιεηα κεγάινπ όγθνπ απηώλ. Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδόκελε ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειό επίπεδν πγεηνλνκηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ πηζαλόλ 

λα ππάξμνπλ. 

4.8.2. Απνζέκαηα 

Σα ππόινηπα ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ 31/3/2011 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Απνζέκαηα   31/3/2011   31/12/2010   31/3/2011   31/12/2010 

Δκπνξεύκαηα   447   584   298   266 

Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή   5.553   5.508   5.264   5.250 

Τπνπξντόληα θαη Τπνιείκκαηα   142   189   142   147 

Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο   4.113   3.738   3.962   3.573 

Αλαιώζηκα πιηθά   96   91   75   76 

Αληαιιαθηηθά   745   723   745   723 

Δίδε ζπζθεπαζίαο   749   772   742   768 

    11.845   11.606   11.227   10.803 

 

4.8.3. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο   31/3/2011   31/12/2010   31/3/2011   31/12/2010 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο   16.584   15.470   20.795   19.923 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   10.667   8.592   10.294   8.208 

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε   4.692   4.554   13.076   11.058 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα   107   115   94   102 

    32.050   28.731   44.260   39.292 

 

Οη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνύληαη νθείινληαη: 

 ε κεξηθή αύμεζε ηνπ ρξόλνπ πίζησζεο ησλ πθηζηάκελσλ πειαηώλ (αλνηθηά ππόινηπα θαη θπξίσο κεηαρξνλνινγεκέλεο 

επηηαγέο ) 

 ε ρξεκαηνδόηεζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ 
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4.8.4. Γαλεηζκόο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο   31/3/2011   31/12/2010   31/3/2011   31/12/2010 

Οκνινγηαθά δάλεηα   29.981   21.803   29.981   21.801 

Καθξνπξόζεζκα δάλεηα   3.026   4.168   2.621   3.642 

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   4.695   4.838   4.695   4.838 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο   33.326   40.362   28.514   35.273 

    71.028   71.171   65.811   65.553 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνύ κε ηελ έθδνζε κε κεηαηξέςηκσλ 

νκνινγηαθώλ δαλείσλ ύςνπο 13 εθ. € θαη ηελ εμόθιεζε ηκήκαηνο ηνπ βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ.  

Οη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλόκελα επηηόθηα. Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ επηηνθίνπ. Όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηηκέο επηηνθίσλ. 

4.8.5. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο, 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απνηειείηαη ζπλνπηηθά από: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο   31/3/2011   31/12/2010   31/3/2011   31/12/2010 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο   22.445   22.196   21.652   21.267 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο   8.657   9.429   7.924   8.447 

Ινηπνί πηζησηέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   10.528   8.360   10.416   8.406 

Τπνρξεώζεηο γηα θόξνπο θαη εηζθνξέο   853   1.495   716   1.328 

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ θαη ρξεσζηώλ   755   642   751   639 

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε   180   718   591   869 

    43.418   42.840   42.050   40.955 

 

πλνπηηθά νη κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ ππνρξεώζεσλ αλαιύνληαη σο έμεο: 

 Ινηπνί πηζησηέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί: Ζ κεηαβνιή νθείιεηαη θπξίσο ζε πξνβιέςεηο εμόδσλ (νξηνζέηεζε) 

αλαινγίαο α’ ηξηκήλνπ πνπ αθνξνύλ ζε ακνηβέο πξνζσπηθνύ, έμνδα ηξαπεδώλ θιπ. 

 Τπνρξεώζεηο γηα θόξνπο θαη εηζθνξέο: Ζ κεηαβνιή νθείιεηαη ζε εμόθιεζε εηζθνξώλ δώξνπ ρξηζηνπγέλλσλ. 

 

4.8.6. Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

ύλνιν Πσιήζεσλ   
1/1 - 

31/3/2011 
  

1/1 - 
31/3/2010 

  
1/1 - 

31/3/2011 
  

1/1 - 
31/3/2010 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ   907   831   461   831 

Πσιήζεηο πξντόλησλ   21.605   23.910   21.190   22.873 

Πσιήζεηο ινηπώλ απνζεκάησλ   342   73   310   60 

Παξνρή ππεξεζηώλ   7   17   7   17 

    22.862   24.831   21.969   23.781 
 

Ζ πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 7% ζηελ πεξίνδν αληηθαηνπηξίδεη κελ ηελ επίδξαζε ηεο δπζκελνύο ζπγθπξίαο, αιιά θαη 

ηελ κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ πξντόλησλ ηνπ Οκίινπ .  

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο δελ επεξεάδνληαη από ηελ επνρηθόηεηα, θαζώο ε δήηεζε δελ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθύκαλζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Ο Όκηινο, κε ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ζηελ αγνξά, πξνγξακκάηηζε θαη 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθή πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο.  

Ζ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζπλνδεύηεθε από αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ δηαηεξώληαο έλα ζηαζεξό 

κηθηό πεξηζώξην, απόξξνηα ησλ κεησκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά ην 1ν ηξίκελν. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα έρνπλ απμεζεί ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε ην ζπγθξίζηκν ηξίκελν ηεο 

ρξήζεο 2010. Παξάιιεια έρνπλ επηβαξπλζεί κε έμνδα ηξαπεδώλ θαη ηόθνπο πνπ αθνξνύλ ζε ζπκβάζεηο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ.   
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4.8.7. Σακεηαθέο ξνέο 

Οη ζπλνιηθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, έρνπλ σο εμήο: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Σακεηαθέο ξνέο   31/3/2011   31/3/2010   31/3/2011   31/3/2010 

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   (403)   2.947   802   3.534 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   (1.362)   (532)   (2.556)   (511) 

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   (82)   (3.998)   315   (3.998) 

    (1.847)   (1.583)   (1.439)   (974) 

 

Ζ κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2010 νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ ππήξμε από πξνζσξηλή ρξεκαηηθή 

δηεπθόιπλζε πξνο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 

Οη ιεηηνπξγηθέο ξνέο επηηξέπνπλ ηε πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηεο ζρεδηαζκνύ. Σα πνζά πνπ 

δαπαλώληαη ζε επελδύζεηο, αλακέλεηαη λα απνδώζνπλ ζε κέζν-καθξνπξόζεζκν ζηάδην δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

4.9. Μεξίζκαηα 

ηελ επηθείκελε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο. 

4.10. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα     

Αξ. Δηαηξία Οκίινπ 
Ζκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία 

έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 
ρεκαηηζκέλεο 

πξνβιέςεηο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. 31/12/2008 198 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ Α.Δ.Γ.Δ. 31/12/2009 - 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 31/12/2009 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms USA, LLC 31/12/2007 - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -   -  

8 Creta Farms LTD  -   -  

9 Creta Farms Nordic AB  -   -  

      198 

4.11. Γνκή Οκίινπ 

Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ όπσο απηή έρεη ηελ 31ε Καξηίνπ 2011, έρεη σο εμήο: 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή 

ρέζε κε 
κεηξηθή 

Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θύπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

5 Creta Farm Espana SL Ηζπαλία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνύξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θύπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

8 Creta Farms Nordic AB νπεδία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Π.Α. 80% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

 

4.12. Πξνβιέςεηο 

Οη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί από ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

σξεπηηθέο πξνβιέςεηο (ζε ρηι. €)     
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Αξ. Πεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 198 198 

2 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 607 507 

3 Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 736 556 

4 Ινηπέο πξνβιέςεηο 67 67 

    1.609 1.329 

 

4.13. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Γελ ππήξμαλ δηνξζσηηθά ή κε δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο όπσο νξίδνληαη από ηα Γ.Π.Υ.Α. 

4.14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

4.14.1. Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Οη παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε, όπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην Γ.Ι.Π 24, ήηαλ νη εμήο: 

Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε         

    Όκηινο Δηαηξία 

Αξ. Δίδνο παξνρώλ 1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 1/1 - 31/3/2011 1/1 - 31/3/2010 

1 Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 449 486 356 486 

2 Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία - - - - 

3 Ινηπέο καθξόρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο - - - - 

4 Παξνρέο ιήμεο απαζρόιεζεο - - - - 

5 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ - - - - 

6 Ινηπέο παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε - - - - 

    449 486 356 486 

4.14.2.  πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ πνπ επηδξνύλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

ηελ πεξίνδν ππήξμαλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε, νη νπνίεο επέδξαζαλ ζηα απνηειέζκαηα. Πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο θαηά θαηεγνξία ζπλαιιαγήο θαη θαηεγνξία ζπλδεκέλσλ κεξώλ, παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) ηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο από ηε ζθνπηά ηεο εθδόηξηαο 
Έμνδν, Θόζηνο ή 

Εεκία 
Έζνδν ή Θέξδνο Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Βαζηθά 

Γηνηθεηηθά 
ηειέρε  

Άιια πλδεκέλα 

Κέξε 

Αγνξέο Αγαζώλ 318   318       

Πσιήζεηο Αγαζώλ   444 444       

Παξνρή Τπεξεζηώλ   75 75       

Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα από δάλεηα θαη 
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  108 108       

Ινηπά έμνδα, θόζηε ή δεκηέο ηεο εθδόηξηαο από 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 
449       449   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 
επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 

766 627 945 - 449 - 

       
πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           

Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) ηα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο από ηε ζθνπηά ηεο εθδόηξηαο 
Έμνδν, Θόζηνο ή 

Εεκία 
Έζνδν ή Θέξδνο 

Θπγαηξηθέο 

πνπ δελ 
ελνπνηνύληαη 

Θνηλνπξαμίεο 

πνπ δελ 
ελνπνηνύληαη 

Βαζηθά 

Γηνηθεηηθά 
ηειέρε  

Άιια πλδεκέλα 

Κέξε 

Αγνξέο Αγαζώλ             

Πσιήζεηο Αγαζώλ   -       - 

Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα από δάλεηα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  
  -       - 

Ινηπά έμνδα, θόζηε ή δεκηέο ηεο εθδόηξηαο από 
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

449       449   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 

επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 
449 - - - 449 - 

4.14.3.  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, ππνρξεώζεσλ ή ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

Σα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο από ζπλδεκέλα κέξε, θαηά θαηεγνξία 

ζπλδεκέλσλ κεξώλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηηο απαηηήζεηο, ηηο ππνρξεώζεηο ή ηα ίδηα θεθάιαηα       

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) ηα βηβιία ηεο εθδόηξηαο Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο από ηε ζθνπηά ηεο εθδόηξηαο Απαίηεζε Τπνρξέσζε Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Άιια 

πλδεδεκέλα 
Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ           

Γάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ρνξεγεκέλα από ηελ εθδόηξηα 6.070   6.070     

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνύλ απαίηεζε γηα ηελ 
εθδόηξηα 

11.537   6.573   4.964 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνύλ ππνρξέσζε γηα ηελ 

εθδόηξηα 
  546 541 4 1 

ύλνια 17.608 546 13.185 4 4.965 

 

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηηο απαηηήζεηο, ηηο ππνρξεώζεηο ή ηα ίδηα θεθάιαηα       

Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) 
ηνλ Δλνπνηεκέλν 

Ηζνινγηζκό 
Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

πλαιιαγέο από ηε ζθνπηά ηεο εθδόηξηαο Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Θπγαηξηθέο 

πνπ δελ 
ελνπνηνύληαη 

Θνηλνπξαμίεο 

πνπ δελ 
ελνπνηνύληαη 

Άιια 

πλδεδεκέλα 
Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ           

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνύλ απαίηεζε γηα ηελ 

εθδόηξηα 
4.965       4.965 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνύλ ππνρξέσζε γηα ηελ 

εθδόηξηα 
  1     1 

ύλνια 4.965 1 - - 4.966 

5. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Mε βάζε ηελ Απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, νξίζηεθε έλα ειάρηζην 

πεξηερόκελν ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πξέπεη λα δεκνζηεύεηαη ζηνλ πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό Σύπν. 

Δπεηδή ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύνληαη είλαη απνζπαζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζε απηό ην δήηεκα θαη ν αλαγλώζηεο παξνηξύλεηαη λα κειεηήζεη ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηελ έθζεζε ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.  

ηελ απόθαζε επηβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ, νη πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο θαλνληθά 

εκθαλίδνληαη ζηηο εκεηώζεηο, όηαλ απηέο έρνπλ ηελ πιεξόηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Ζ πιεξνθόξεζε όκσο γηα απηά ηα ζέκαηα, 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο παξαγξάθνπο κέζα ζην θείκελν ησλ ζεκεηώζεσλ ή λα κελ παξέρεηαη αθξηβώο κε ηνλ 

ηξόπν πνπ επηβάιιεηαη από ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  

Γηα ην ιόγν απηό, ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, ζα αλαπηπρζνύλ ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε θαη ζα δνζεί ε 

ζρεηηθή πιεξνθόξεζε, κε ηξόπν πην πιήξε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, θαζώο θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζην θείκελν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

5.1. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ή αλαηαμηλνκήζεηο 
θνλδπιίσλ 

Γελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο, δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ή αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ.  

5.2. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα   

α/α Δπσλπκία 
Ζκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία  

έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ 31/12/2008 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ 31/12/2006 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ 31/12/2006 

4 Creta Farm Cyprus LTD - 

5 Creta Farm Espana SL - 

6 Creta Foods SA - 

7 Creta Farms LTD - 

8 Creta Farms Nordic AB - 

9 Creta Farms USA, LLC - 
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Γηα ηηο λεντδξπζείζεο εηαηξείεο/θνηλνπξαμίεο δελ πξνθύπηεη ζέκα αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. Παξάιιεια, νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ «ΣΔΣΟ - ΦΑΡΚΑ Α.Δ.», «ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ Α.Δ.» θαη «Creta Farms International 

πκκεηνρώλ Α.Δ.», γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ππάρζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3888/2010 πεξί επίιπζεο ησλ 

εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ. 

5.3. Πξνβιέςεηο 

Οη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

σξεπηηθέο πξνβιέςεηο (ζε ρηι. €)     

Αξ. Πεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 198 198 

2 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 607 507 

3 Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 736 556 

4 Ινηπέο πξνβιέςεηο 67 67 

    1.609 1.329 

5.4. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

5. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πεξηόδνπ ήηαλ 751 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 690 

άηνκα γηα ηελ εηαηξία, ελώ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο (31/12/2010) ήηαλ 776 γηα ηνλ Όκηιν θαη 717 άηνκα γηα 

ηελ εηαηξία. 

5.5. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Τπήξμαλ ζπλαιιαγέο ζηελ πεξίνδν θαη εκθαλίδνληαη ππόινηπα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, πνπ αθνξνύλ ζπλδεκέλα 

κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Γ.Ι.Π. 24.  ηελ παξάγξαθν 4.14 πνπ αθνξά ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Π. 24, γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα, κε βάζε ηηο πξνβιεπόκελεο ππνρξεώζεηο γλσζηνπνηήζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα παξέρνληαη νξηζκέλεο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηό ην δήηεκα. εκεηώλεηαη όηη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε, εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα από ηηο άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε. 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε     

  Όκηινο Δηαηξεία 

Δηζξνέο - 627 

Δθξνέο - 318 

Απαηηήζεηο 4.965 17.608 

Τπνρξεώζεηο 1 546 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 449 356 

5.6. Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ, αθνξνύλ ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από κεηαηξνπή εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθό, ζην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ 

Οκίινπ. 

5.7. Γνκή Οκίινπ 

Γηα ηε δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηε κέζνδν ελνπνίεζεο, νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή ρέζε κε κεηξηθή Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΡΚΑ ΘΔΑΙΗΑ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θύπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

5 Creta Farm Espana SL Ηζπαλία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνύξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θύπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

8 Creta Farms Nordic AB νπεδία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Π.Α. 80% Άκεζε  Θπγαηξηθή Οιηθή ελνπνίεζε 

 

ηελ  ηξέρνπζα πεξίνδν (1/1 - 31/3/2011) νη εηαηξείεο: 
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 Creta Farms España, S.L., 

 Creta Foods S.A., 

 Creta Farms Nordic AB, 

ελζσκαηώλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα πξώηε θνξά ελώ δελ είραλ ελζσκαησζεί θαηά ηε ζπγθξίζηκε 

πεξίνδν 1/1 – 31/3/2010.  

Ζ ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ εηαηξεηώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ επέθεξε κεηαβνιή άλσ ηνπ 25% 

ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ή/θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, ή/θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

5.8. Λνηπέο ζεκεηώζεηο 

εκεηώλεηαη επίζεο: 

1. Οη ηπρόλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.  

2. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΣΔΣΟ-ΦΑΡΚΑ ΑΔ (ππνζήθεο θαη 

πξνζεκεηώζεηο) πνζνύ 3.815 ρηι. € γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ. 

3. Σα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 

επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία. 

4. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ. 

5. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηιηάδεο επξώ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σόζν ζηα δεκνζηεπόκελα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ηεο πεξηόδνπ όζν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

6. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

7. Οη επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία αλήιζαλ ζε 997 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν θαη 850 ρηι. € γηα ηελ Δηαηξεία. 

8. Θακία εηαηξεία ηνπ Οκίινπ δελ θαηέρεη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/3/2011. 
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6. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

 

 

 


