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Α. Δμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
 

 

Νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1 – 30/9/2012 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ» ζηηο 29/11/2012 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε 

δηεχζπλζε www.cretafarm.gr θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Σ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη 

δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθδφηε, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

   

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι  Γνκαδάθεο Κσλζηαληίλνο 

Α.Γ.Ρ Η 975738 / 74  Α.Γ.Ρ. ΑΒ 187558 / 06 

 

 

 

  

Ο Γεληθόο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  

   

Παπαδόπνπινο Ισάλλεο  Μαζηνξάθεο Μηράιεο 

A.Γ.T. Μ 331005/86  A.Γ.T. X 625227/04 

 

 

 

  

Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηεξίνπ 

   

Σζαθίξεο Δπάγγεινο 

Α.Γ.Ρ. Π 728648/00 

Α.Κ. Αδείαο Ν.Δ.Δ. : 0001235 

Ινγηζηήο Α’ ηάμεο 
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ Όκηιν 

1.1.1. Δπσλπκία 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ ηνλ Όκηιν, πνπ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ επσλπκία «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.». 

1.1.2. Η Δηαηξεία 

Ζ «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα (Οέζπκλν) ηνλ Νθηψβξην 

ηνπ 1979 θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αξθαδίνπ Οεζχκλεο, 15ν Σηιηφκεηξν Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ – Ζξαθιείνπ, (Ρ.Θ 

74100, Θέζε Ιαηδηκάο). Ζ «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ε αλψηεξε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ. Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηελ 3ε Απξηιίνπ 2000.  

Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Αλήθεη ζηνλ θιάδν 

«Ρξφθηκα θαη Ξνηά - Ρξφθηκα». 

1.1.3. Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηα 

Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν Όκηινο είλαη:  

1. H εηζαγσγή, παξαγσγή, εθηξνθή, πάρπλζε, πξνψζεζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία δψσλ πξνέιεπζεο 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζθαγείνπ απηψλ. 

2. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

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

ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηνχ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

3. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ςαξηψλ, αιηεπκάησλ θαη πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε 

είδνπο, γφλνπ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε είδνπο, ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

4. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, θαηάςπμε, 

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

ξαθήο, ηζηθνπδηάο, ξαθφκεινπ, νχδνπ, ηζίπνπξνπ, πνηψλ θαη εδχπνησλ θάζε είδνπο, νηλνπλεπκαησδψλ ή κε, ζπλαθψλ 

εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ. 

5. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, 

θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία θηελνηξνθψλ, ηρζπνηξνθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ηξνθψλ θαη πάζεο θχζεσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνινγηθψλ – νηθνινγηθψλ πξντφλησλ/ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, 

θαηεςπγκέλσλ ή κε ηξνθίκσλ, αξηνζθεπαζκάησλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, γιπθηζκάησλ θαη γιπθψλ, παληφο είδνπο 

γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο 

γεληθφηεξα, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πάζεο θχζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 

6. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, παξαγσγήο νξγαληθνχ 

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

(ζηεξεψλ θαη πγξψλ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ε εθκεηάιιεπζε, δηαθίλεζε, εκπνξία θαη παξνρή 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα πάζεο θχζεσο πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία θαη 

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

ρξήζε ή θαη πψιεζε. 

7. Ζ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ ηδησηηθνχ ηνκέα (ελδεηθηηθά αλέγεξζε θηηξίσλ, επηζθεπέο θιπ.). 

8. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη εηδψλ δηαηξνθήο θαη ε εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, 

πξνψζεζε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πξντφλησλ απαξαίηεησλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ρψξσλ εζηίαζεο θαη δηαηξνθήο (θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο). 

9. Ζ έξεπλα, αλάπηπμε, παξαθνινχζεζε, βειηίσζε, πξνψζεζε, παξαρψξεζε, παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη εθπαίδεπζεο, θαη εκπνξία ζχγρξνλσλ ή/θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαιιηέξγεηαο, πάρπλζεο, παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, θαηάςπμεο, πξνψζεζεο, εθκεηάιιεπζεο, δηαρείξηζεο θαη εκπνξίαο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

Δηαηξίαο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ απηήο. 
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1.2. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1.2.1. Πνηόλ αθνξνύλ νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο "ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.". 

1.2.2. Πεξίνδνο θαη λόκηζκα 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2012 κέρξη 30/9/2012. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε € πνπ είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ. Ρα πνζά εκθαλίδνληαη 

ζηξνγγπινπνηεκέλα ζε ρηιηάδεο €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Ρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (01/01 – 30/9/2011) φζνλ αθνξά ζηα θνλδχιηα ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηε ρξήζε 2011 (31/12/2011) γηα ηα θνλδχιηα ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

1.2.3. Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ 

Έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα Γ.Ξ.Σ.Α. πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

(IASB) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 34. 

1.2.4. πλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

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

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

1.2.5. Αθξηβνδίθαηε εηθόλα 

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

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

1.2.6. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 29 Λνεκβξίνπ 2012. 

1.2.7. Δηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ιήγεη ην 2029.  

Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αφξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κφλν απφθαζε ηεο Γ.Π. 

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

2.1. πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  εκεηώζεηο Όκηινο   Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)   30.9.2012   31.12.2011   30.9.2012   31.12.2011 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ                 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3.6 104.783 
 

107.095 
 

82.963 
 

84.510 

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3.7 9.342 
 

9.640 
 

7.190 
 

7.404 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  3.9 5.648 

 

4.587 
 

3.272 
 

2.498 

πεξαμία  10.197 

 

10.197 
 

- 
 

- 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

- 

 

- 
 

24.947 
 

24.397 

Ινηπέο Δπελδχζεηο 

 

57 

 

57 
 

57 
 

57 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 
 

1.159 

 

1.773 
 

274 
 

238 

Απνζέκαηα 3.9.2 9.511 

 

9.995 
 

8.727 
 

9.371 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 3.9.3 42.045 

 

37.944 
 

44.473 
 

40.973 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 3.9.3 21.588 
 

16.995 
 

35.224 
 

29.002 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 
 

4.644 
 

5.405 
 

4.156 
 

4.856 

         
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   208.973   203.687   211.283   203.307 

         
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

         
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ                 

Κεηνρηθφ  Θεθάιαην 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

πέξ ην Άξηην 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Απνζεκαηηθά 
 

50.186 
 

50.170 
 

41.287 
 

41.287 

Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ 
 

(15.363) 
 

(11.289) 
 

7.762 
 

7.662 

         
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
48.957 

 
53.016 

 
63.182 

 
63.083 

         
Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ εηαηξείαο 

 
48.957 

 
53.016 

 
63.182 

 
63.083 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(1.601) 
 

(1.160) 
 

- 
 

- 

         
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
47.356 

 
51.856 

 
63.182 

 
63.083 

         
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ                 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 
 

11.138 

 

10.450 

 

8.700 
 

8.096 

Ξξνβιέςεηο 3.13 655 

 

654 

 

553 
 

553 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Καθξνπξφζεζκεο Έληνθεο πνρξεψζεηο 3.9.4 50.445 

 

39.197 

 

50.445 
 

38.691 

    
 

  
  

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

62.237 

 

50.301 

 

59.698 
 

47.340 

    
 

  
  

Ξξνκεζεπηέο θαη Ππλαθείο πνρξεψζεηο 3.9.5 40.392 

 

40.890 

 

37.315 
 

37.814 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 3.9.5 12.237 

 

9.182 

 

10.887 
 

8.108 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 3.9.4 46.752 

 

51.457 

 

40.201 
 

46.962 

    
 

 
   

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

99.381 

 

101.529 

 

88.403 
 

92.884 

    
 

 
   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

 

161.618 

 

151.830 

 

148.101 
 

140.224 

    
 

 
   

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   208.974   203.687   211.283   203.307 
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2.2. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο πεξηόδνπ 1/1 – 30/9/2012 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ   Όκηινο   Δηαηξεία 

  
εκεηώζεηο 

1.1.2012   1.1.2011 
  

1.1.2012   1.1.2011 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 30.9.2012   30.9.2011 30.9.2012   30.9.2011 

         
Ξσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 3.9.6 62.661 

 
70.072 

 
61.515 

 
70.116 

Ξσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 3.9 8.440 
 

6.150 
 

4.989 
 

3.539 

ύλνιν Πσιήζεσλ 
 

71.101 
 

76.222 
 

66.504 
 

73.656 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 
 

(39.401) 
 

(39.971) 
 

(35.957) 
 

(38.614) 

Μηθηό Κέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ)  
23.260 

 
30.101 

 
25.558 

 
31.503 

         
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 
εχινγε αμία 

3.9 1.061 
 

411 
 

774 
 

(177) 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3.9 (3.221) 
 

(3.748) 
 

(1.928) 
 

(2.093) 

         
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο   29.540   32.913 

 
29.393   32.772 

         
Έμνδα Γηνίθεζεο 

 
(4.404) 

 
(5.411) 

 
(3.461) 

 
(3.733) 

Έμνδα Γηάζεζεο 
 

(22.117) 
 

(23.876) 
 

(19.396) 
 

(21.348) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 
 

(267) 
 

(475) 
 

(327) 
 

(190) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα 
 

(6.398) 
 

(4.355) 
 

(5.403) 
 

(3.760) 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν Φόξσλ   (3.645)   (1.204) 
 

806   3.742 

Φφξνη 
 

(873) 
 

(991) 
 

(706) 
 

(857) 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά Φόξσλ   (4.518)   (2.195) 
 

100   2.885 

  
 

 
   

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
        

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 
 

(4.074) 
 

(1.573) 
 

100 
 

2.885 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(444) 
 

(622) 
 

- 
 

- 

     
 

   Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ 
 

 
 

   
 

 

αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 3.8 (0,1382) 

 

(0,0534) 
 

0,0034 

 

0,0979 

  



 
Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 30/9/2012 
 

 

7 

 

2.3. πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο πεξηόδνπ 1/7 – 30/9/2012 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.7.2012   1.7.2011 
  

1.7.2012   1.7.2011 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 30.9.2012   30.9.2011 30.9.2012   30.9.2011 

        
Ξσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 22.049 

 
25.568 

 
21.939 

 
25.358 

Ξσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 3.084 
 

2.320 
 

2.016 
 

1.346 

ύλνιν Πσιήζεσλ 25.134 
 

27.888 
 

23.954 
 

26.703 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ (12.668) 
 

(13.177) 
 

(12.383) 
 

(12.764) 

Μηθηό Κέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) 9.381 
 

12.391 
 

9.556 
 

12.593 

        
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε 

αμία 
162 

 
264 

 
393 

 
(20) 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.271) 
 

(1.722) 
 

(813) 
 

(965) 

        
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 11.356   13.253   11.152   12.954 

        
Έμνδα Γηνίθεζεο (971) 

 
(1.915) 

 
(970) 

 
(1.424) 

Έμνδα Γηάζεζεο (8.096) 
 

(10.320) 
 

(7.076) 
 

(9.392) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα (337) 
 

(181) 
 

(444) 
 

(62) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα (2.327) 
 

(1.649) 
 

(1.971) 
 

(1.437) 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν Φόξσλ (375)   (813)   691   640 

Φφξνη (227) 
 

446 
 

(144) 
 

395 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά Φόξσλ (602)   (367)   546   1.034 

 
 

 
 

 
 

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
       

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (458) 
 

(148) 
 

546 
 

1.034 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (145) 
 

(220) 
 

- 
 

- 

        Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ  
 

 
 

 
 

 

αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0155) 

 

(0,0050) 

 

0,0185 

 

0,0351 

        

        Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.7.2012   1.7.2011   1.7.2012   1.7.2011 

  30.9.2012   30.9.2011   30.9.2012   30.9.2011 

        Κέξδε / (δεκίεο) κεηά Φόξσλ (602)   (367)   546   1.034 

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ - 
  

 

- 
 

- 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ 267 
 

(488) 

 

- 
 

- 

        ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ (336)   (855)   546   1.034 

        Θαηαλέκνληαη ζε :  
 

 
 

 
 

 
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (245) 

 
(636) 

 

546 
 

1.034 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (91) 
 

(220) 

 

- 
 

- 
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2.4. πλνπηηθή Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Όκηινο 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ 
ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο 

αμίαο 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
Δηο Νένλ 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

ηδηνθηεηώλ 

Με 
ειέγρνπζεο 
ζπκκεηνρέο 

ύλνιν 
Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

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

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/9/2011 - - - - (1.573) (1.573) (622) (2.195) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1 - 30/92011 - - - (77) - (77) (18) (95) 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - 146 (146) - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - - - 

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

Τπόινηπα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 37.432 (3.953) 59.657 (839) 58.819 

      

  

 

  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (11.288) 53.016 (1.160) 51.857 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/9/2012 - - - - (4.074) (4.074) (444) (4.518) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1 - 30/92012 - - - 16 - 16 3 18 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - - - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - - - 

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

Τπόινηπα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 12.382 1.753 12.044 38.142 (15.362) 48.958 (1.601) 47.357 

 

Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Γηαθνξά 

Τπέξ Σν 
Άξηην 

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο 
αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Νένλ 

ύλνιν 

Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

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

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/9/2011 - - - - 2.885 2.885 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2010 - - - - - - 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - 146 (146) - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           - 

Τπόινηπα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 12.382 1.753 5.945 34.392 11.983 66.455 

      

  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 7.662 63.083 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 30/9/2012 - - - - 100 100 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2011 - - - - - - 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - 

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

Τπόινηπα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 7.762 63.182 
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2.5. πλνπηηθή Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ - Έκκεζε κέζνδνο 

  Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.1.2012   1.1.2011   1.1.2012   1.1.2011 

  30.9.2012   30.9.2011   30.9.2012   30.9.2011 

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Θέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (3.645) 
 

(1.204) 
 

806 
 

3.742 

Θέξδε πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
       

Απνζβέζεηο 3.838 
 

3.334 
 

2.899 
 

2.628 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 
 

47 
 

- 
 

- 

Ξξνβιέςεηο 97 
 

(151) 
 

96 
 

(153) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 5 
 

1 
 

5 
 

1 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο (48) 
 

(45) 
 

(648) 
 

(402) 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.445 
 

4.400 
 

6.052 
 

4.162 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
       

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
       

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (576) 
 

(1.171) 
 

(130) 
 

(536) 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (3.766) 
 

(12.821) 
 

(5.882) 
 

(13.725) 

(Κείσζε )/ αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 569 
 

9.552 
 

2.307 
 

10.456 

Μείνλ: 
       

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (6.107) 
 

(4.099) 
 

(5.777) 
 

(3.861) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (367) 
 

(384) 
 

(340) 
 

(264) 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
 

- 
   

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (3.554)   (2.541)   (612)   2.050 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - 
 

(1.353) 
 

(550) 
 

(1.345) 

Ρακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (2.554) 
 

(1.489) 
 

(3.329) 
 

(6.643) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλ/μηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - 
 

- 
   

- 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.268) 
 

(3.429) 
 

(1.139) 
 

(3.119) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 34 
 

22 
 

1 
 

- 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 0 
 

2 
   

- 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 
 

- 
   

- 

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ - 
 

- 
   

- 

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
 

- 
   

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (3.787)   (6.247)   (5.017)   (11.107) 

Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 
 

2 
 

- 
 

- 

Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 
 

- 
   

- 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 9.596 
 

32.238 
 

7.581 
 

32.077 

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε - 
 

- 
   

- 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.568) 
 

(24.432) 
 

(2.204) 
 

(23.596) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ/ηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (449) 
 

(429) 
 

(449) 
 

(429) 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - 
 

- 
 

- 
 

- 

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - 
 

- 
 

- 
 

- 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 6.579   7.379   4.929   8.052 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα  
(762)  (1.409)  (700)  (1.005) 

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

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 5.405   4.442   4.856   3.305 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2   (7)         

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 4.644   3.026   4.156   2.300 
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3. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

3.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ 

Ξξφηππν 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». Γελ πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ζα πξέπεη λα 

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

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

3.2. Λνγηζηηθέο αξρέο 

3.2.1. Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ 

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζηηο πξφζθαηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. :  

Ρξνπνπνηήζεηο ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

Ν Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011. 

3.2.2. Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε 

ηζρύ 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Ξξφηππα, 

έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ππγθεθξηκέλα: 

 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 «Αλαβαιιφκελνο Φφξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη γηα 

ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηηο εχινγεο αμίεο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» ηα νπνία αλαθηψληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο πψιεζήο 

ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη ε 

ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Έληνλνο 

ππεξπιεζσξηζκφο / Αθαίξεζε ησλ ζηαζεξψλ εκεξνκεληψλ αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ 

(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. Νη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ αλαθνξέο ζε ζηαζεξέο εκεξνκελίεο αλαθνξηθά κε ηνπο 

πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ κε ηνλ νξηζκφ ηεο «εκεξνκελίαο κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ». Νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλαθνξηθά κε ην πψο κία επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ κεηά απφ κία 

πεξίνδν, πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξνχζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ γηαηί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα 

ππφθεηλην ζε ζνβαξφ ππεξπιεζσξηζκφ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 01/07/2011. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή 

επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ 

παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». 
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Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. 

Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε 

ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 

απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Πχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε 

Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ 

Νκίινπ ζα πξνβεί ζε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9, αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Ξξνηχπνπ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» (Joint Arrangements), ΓΞΣΑ 12 

«Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο 

ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12. Ρν ΓΞΣΑ 10 

«Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ 

ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» 

θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλφ 

δηαθαλνληζκφ (joint arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ 

Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12 

«Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο 

γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε 

ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 

κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε ηίηιν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο 

αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο 

απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, 

δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε 

ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ρν λέν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ρν πξναλαθεξζέλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» – Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ν 

Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2013 κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 
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ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Ζ 

παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγχκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή 

εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ 

ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ ελ ιφγσ 

Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» – Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 

Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα 

(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα 

πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηελ κεηάβαζε. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα 

επηδξάζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 – νη ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ 

νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί, Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο: Νδεγφο 

Κεηάβαζεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, 

ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή 

ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013. Ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ζα πξνβεί ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
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3.3. Δθηηκήζεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Ξ.Σ.Α.) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα 

δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη 

θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Νη θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011. 

3.4. εκαληηθά γεγνλόηα  

3.4.1. Αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνύ 

Πηηο 17/7/2012, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έθδνζεο ελππφζεθνπ Θνηλνπξαθηηθνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ζπλνιηθνχ χςνπο 

44.138 ρηι. €, κε δηαρεηξηζηή ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ θαη Νκνινγηνχρνπο ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ, ηελ 

EFG EUROBANK Ergasias, ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, ηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ θαη ηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ. 

Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ είλαη αθελφο ε αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ε θάιπςε αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  Ζ δηάξθεηα δε απηνχ είλαη 8,5 έηε 

γηα ην πνζφ ησλ 41.638 ρηι. € θαη 3,5 έηε γηα ηα ππφινηπα 2.500 ρηι. επξψ. 

Ξξνο εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηνχρσλ ελεγξάθε πξνζεκείσζε επί ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην 

Οέζπκλν πνζνχ 50 εθ. €. 

3.5. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

3.5.1. Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη πεγέο εζόδσλ 

Νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ηα θξηηήξηα δηακφξθσζήο ηνπο  θαη ηα βαζηθά πξντφληα ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο 

Ρίηινο ηνκέα Σνηξνηξνθηθή Ρίηινο ηνκέα Αιιαληνβηνκεραλία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο 
Ξαξαγσγή δψλησλ δψσλ πξνο 
πψιεζε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

Θξηηήξηα δηάθξηζεο Ξαξαγσγή πξντφλησλ 

Βαζηθά πξντφληα Θξέαο Βαζηθά πξντφληα Αιιαληηθά 

3.5.2. Έζνδα θαηά ηνκέα 

Ρα έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο ζηελ πεξίνδν, θαηά ζεκαληηθφ πξντφλ ή ππεξεζία, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

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

απηά απνηηκνχληαη θαη γηα ηνπο ηνκείο.  

Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο αλά ηνκέα 

Αξ. Ξξντφλ Όκηινο Δηαηξεία 

1 Αιιαληηθά 63.231 62.085 

2 Σνηξνηξνθηθή 7.870 4.420 

  ύλνια 71.101 66.504 

 

3.5.3.  Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζεκαληηθή ρώξα 

Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Κύθινο εξγαζηώλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρψξα 
1/1 - 

30/9/2012 
1/1 - 

30/9/2011 

Διιάδα 67.928 73.805 

Θχπξνο 1.285 1.074 

Ηζπαλία 754 446 

Ακεξηθή 528 676 

Πνπεδία 290 220 

Ηηαιία 316 - 

ύλνια 71.101 76.222 
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3.5.4.  Δλεξγεηηθά ζηνηρεία θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

Ρα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά βαζηθή θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

  Διιάδα Θχπξνο Ηζπαλία Ακεξηθή Πνπεδία Ηηαιία ύλνιν 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 104.454 0 28 294 - 6 104.783 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  5.648 - - - - - 5.648 

Απνζέκαηα 9.277 74 69 82 - 8 9.511 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 47.208 495 162 61 8 157 48.090 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 36.339 125 286 45 - 106 36.901 

 

3.5.5.  Πειάηεο κε ζπκκεηνρή  >10% ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

Γχν πειάηεο ηνπ νκίινπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο, ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 

10% ηνπ ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 28% απηνχ. 

3.5.6. πκθσλίεο κεγεζώλ θαηά ηνκέα  

Πηε ζπλέρεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε ηεο εθδφηξηαο ζε πεξηνδηθή βάζε.  

πκθσλίεο κεγεζώλ   

    Αιιαληνβηνκεραλία Σνηξνηξνθηθή ύλνιν 

1 Ξσιήζεηο 63.231 7.870 71.101 

2 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (2.097) (1.548) (3.645) 

3 Ebit 3.904 (1.152) 2.753 

 

3.6. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ζ κεηαβνιή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

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

Ξξνζζήθεο - 219 345 17 400 1.802 2.783 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 2 - 1 - 3 

Κεηψζεηο - (1) (62) (88) (3) (14) (168) 

Κεηαθνξέο - (7) 58 - (1) (10) 40 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 22.710 67.739 50.515 3.253 8.003 7.910 160.129 

Ξξνζζήθεο - - 75 45 15 673 809 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 0 - 0 - 0 

Κεηψζεηο - (37) (11) (5) - (1) (54) 

Κεηαθνξέο - 121 - - (122) 

 

(2) 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 22.710 67.822 50.579 3.293 7.896 8.582 160.882 

Απνζβέζεηο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

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

Ξξνζζήθεο - 1.215 2.479 128 299 - 4.122 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 1 - 2 - 3 

Κεηψζεηο - - (41) (74) (3) - (118) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 - 13.080 30.371 2.801 6.782 - 53.034 

Ξξνζζήθεο - 909 1.892 73 212 - 3.086 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 0 - 0 - 0 

Κεηψζεηο - (8) (8) (4) - - (21) 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 - 13.981 32.255 2.869 6.994 - 56.100 

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

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 22.710 54.658 20.143 452 1.221 7.910 107.095 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 22.710 53.841 18.324 424 902 8.582 104.783 
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Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

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

Ξξνζζήθεο 
 

218 282 17 147 1.705 2.370 

Κεηψζεηο 
  

(61) 
 

(0) (12) (72) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 19.748 44.394 45.810 2.825 7.390 7.427 127.593 

Ξξνζζήθεο 
  

50 45 8 673 777 

Κεηψζεηο 

     

(1) (1) 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 19.748 44.394 45.860 2.870 7.398 8.100 128.369 

Απνζβέζεηο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΝΟΛΟ 

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

Ξξνζζήθεο 

 

627 2.177 99 264 

 

3.168 

Κεηψζεηο 
  

(40) 
   

(40) 

Κεηαθνξέο 

      

- 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 - 6.605 27.572 2.452 6.454 - 43.083 

Ξξνζζήθεο 
 

471 1.644 57 150 
 

2.323 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 - 7.077 29.216 2.509 6.604 - 45.406 

       

  

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

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 19.748 37.789 18.238 373 935 7.427 84.510 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 19.748 37.318 16.644 361 794 8.100 82.963 

 

3.7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ κεηαβνιή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 4.333 324 5.028 9.685 

Ξξνζζήθεο 2.947 380 306 3.633 

Κεηψζεηο (0) (45) - (45) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Ξξνζζήθεο 294 143 23 460 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 2 
  

2 

Κεηψζεηο (10) 

  

(10) 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 7.566 802 5.357 13.725 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 

Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Ξξνζζήθεο 298 48 341 688 

Κεηψζεηο - (1) (2) (3) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Ξξνζζήθεο 427 53 268 748 

Κεηψζεηο - - - - 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 2.019 121 2.242 4.381 

     Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.040 304 3.394 6.738 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 5.689 592 3.360 9.640 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 5.547 681 3.115 9.344 
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Η Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.321 324 5.028 8.673 

Ξξνζζήθεο 1.724 380 306 2.410 

Κεηψζεηο (0) (45) 

 

(45) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 5.044 659 5.334 11.037 

Ξξνζζήθεο 211 142 10 362 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 5.255 801 5.343 11.400 

Απνζβέζεηο Έμνδα αλάπηπμεο 
Γηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΝΟΛΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 1.293 20 1.634 2.948 

Ξξνζζήθεο 298 48 341 688 

Κεηψζεηο 
 

(1) (2) (3) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Ξξνζζήθεο 259 53 264 577 

Τπόινηπν ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 1.851 120 2.239 4.210 

    
  

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 2.027 304 3.394 5.725 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 3.453 592 3.360 7.404 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 3.405 681 3.105 7.190 

 

3.8. Κέξδε αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επί 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία. 

Νη ππνινγηζκνί παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

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

Αξ. Ξεξηγξαθή 
1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 

Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή         

  Θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

Κείνλ: Κεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο απφ εμαγνξέο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ - - - - 

Κείνλ: Εεκηέο απφ πξφσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζε θνηλέο - - - - 

  Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

Β. Αξηζκεηέο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
    

  Βαζηθά θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

Ξιένλ: Ξξνζαξκνγή ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - 

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή 

  1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 Πηαζκηζκέλε ηηκή 

Πεξηγξαθή 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ζκέξεο 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ζκέξεο 
Ξαξνχζα 
πεξίνδνο 

Ξξνεγνχκελε 
πεξηφδνο 

Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά 
κεηνρή 

            

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ Έλαξμεο 29.480.000 273 29.480.000 272 29.480.000 29.480.000 

Απμήζεηο             

Αχμεζε κε κεηξεηά - - - - - - 

Θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ - - - - - - 

Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο             

Κεηψζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο 

κεηφρνπο 
- - - - - - 

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 
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Νκνινγίεο 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 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 

Αξ. Ξεξηγξαθή Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή         

  Βαζηθά Θέξδε Θνηλψλ Κεηνρψλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

  Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,1382) 0,0034 (0,0534) 0,0979 

Β. Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 
  

    

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (4.073.782) 99.637 (1.572.928) 2.884.811 

  
Πχλνιν Κέζσλ Πηαζκηζκέλσλ Θνηλψλ Κεηνρψλ  
κε ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (0,1382) 0,0034 (0,0534) 0,0979 

3.9. Δπνρηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαβνιέο  

3.9.1. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  
1/1 - 

30/9/2012 
1/1 - 

30/9/2011 
1/1 - 

30/9/2012 
1/1 - 

30/9/2011 

Δύινγε αμία έλαξμεο πεξηόδνπ 4.587 5.100 2.498 2.671 

Αγνξέο πεξηφδνπ - 26 - 147 

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ (993) (291) - - 

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (9.697) (6.414) (4.989) (3.686) 

Δύινγε αμία ιήμεο πεξηόδνπ  5.648 4.598 3.272 2.494 

Θέξδε (δεκίεο) απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην εθηηκψκελν ζην 
ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

11.752 6.177 5.763 3.363 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

Θχθιν εξγαζηψλ 8.440 6.150 4.989 3.539 

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

1.061 (503) 774 (177) 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   

1.061 (503) 774 (177) 

Θφζηνο εθηξνθήο κελφλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

(3.221) (3.748) (1.928) (2.093) 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

(2.160) (4.251) (1.154) (2.269) 

               

Εψληα Εψα Αλψξηκα πξνο ζθαγή 18.390 14.744 12.919 7.543 

Εψληα Εψα Ώξηκα πξνο ζθαγή 26.567 23.814 13.112 12.768 

ύλνιν Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 44.957 38.558 26.031 20.311 

 

Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη αθνξνχλ ζηηο 

αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ πηζαλή απψιεηα κεγάινπ φγθνπ απηψλ. Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ 

λα ππάξμνπλ. 
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3.9.2. Απνζέκαηα 

Ρα ππφινηπα ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ 30/9/2012 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Απνζέκαηα   30/9/2012   31/12/2011   30/9/2012   31/12/2011 

Δκπνξεχκαηα   388   538   236   359 

Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή   4.559   5.235   4.477   5.064 

πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα   217   134   101   52 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο   2.798   2.623   2.498   2.490 

Αλαιψζηκα πιηθά   232   148   101   90 

Αληαιιαθηηθά   572   581   572   581 

Δίδε ζπζθεπαζίαο   744   736   743   735 

    9.511   9.995   8.727   9.371 

 

Ρν έμνδν ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζε 27.422 ρηι. € γηα ηελ εηαηξεία 

θαη 30.728 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν. 

3.9.3. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο   30/9/2012   31/12/2011   30/9/2012   31/12/2011 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο   35.592   32.858   38.358   36.333 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   6.357   4.986   6.032   4.553 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα   96   100   83   87 

    42.045   37.944   44.473   40.973 

 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Λνηπέο απαηηήζεηο   30/9/2012   31/12/2011   30/9/2012   31/12/2011 

Ξξνθαηαβνιέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   10.340   8.083   11.435   8.237 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   8.662   6.051   22.116   18.749 

Ινηπνί ρξεψζηεο   1.671   1.638   1.329   1.302 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε   696   724   139   373 

Ινγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ   -   288   -   144 

Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ   219   211   204   198 

    21.588   16.995   35.224   29.002 

 

Νη κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη παξαπάλσ νθείινληαη θπξίσο ζε: 

 Αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, ιφγσ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζην ηξίην ηξίκελν έλαληη ηνπ ακέζσο 

πξνεγνχκελνπ 

  Αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ιφγσ αιιαγήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο 

 Νη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη επελδχζεηο  πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε 

εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

 

3.9.4. Γαλεηζκόο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο   30/9/2012   31/12/2011   30/9/2012   31/12/2011 

Νκνινγηαθά δάλεηα   43.797   32.157   43.797   32.157 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα   2.879   2.809   2.879   2.302 

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   3.775   4.232   3.775   4.232 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο   46.746   51.457   40.195   46.962 

    97.197   90.654   90.646   85.653 

 

Ζ κείσζε ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη βάζεη ηνπ ζπλαθζέληνο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ θαη ηνπ 

re-profiling  ηνπ δαλεηζκνχ δελ απαηηείηαη εμφθιεζε θεθαιαίνπ ζηελ πξνζερή δσδεθάκελε πεξίνδν. Ωζηφζν, ε ζπλνιηθή 

αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ εκεξψλ πίζησζεο, πνπ ιάκβαλε ε εηαηξεία απφ ην εμσηεξηθφ γηα 

ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ.    

Δπηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ ζπλνιηθήο αμίαο 68,5 εθ. € πξνο εμαζθάιηζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.  
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3.9.5. Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 

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

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο   30/9/2012   31/12/2011   30/9/2012   31/12/2011 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο   28.306   29.061   26.667   26.629 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο   11.463   11.459   10.194   10.815 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ θαη ρξεσζηψλ   623   371   453   369 

    40.392   40.890   37.315   37.814 

 

Αλ θαη νη πξνκεζεπηέο σο ζχλνιν δηακνξθψζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηεο 31/12/2011, σζηφζν ε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ σο άλσ αχμεζε. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο δελ δχλαηαη ε επρέξεηα ζπκςεθηζκνχ εθφζνλ δελ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

3.9.6. Πσιήζεηο 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

ύλνιν Πσιήζεσλ   
1/1 - 

30/9/2012 
  

1/1 - 
30/9/2011 

  
1/1 - 

30/9/2012 
  

1/1 - 
30/9/2011 

Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ   4.386   4.337   1.740   1.925 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ   65.187   69.908   63.462   69.764 

Ξσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ   778   1.954   525   1.944 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ   750   23   777   23 

    71.101   76.222   66.504   73.656 

 

3.9.7. Σακεηαθέο ξνέο 

Νη ζπλνιηθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, έρνπλ σο εμήο: 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Σακεηαθέο ξνέο   30/9/2012   30/9/2011   30/9/2012   30/9/2011 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο   (3.554)   (2.541)   (612)   2.050 

Δπελδπηηθέο ξνέο   (3.787)   (5.845)   (5.017)   (11.107) 

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο   6.579   7.379   4.929   8.052 

    (762)   (1.410)   (700)   (1.005) 

 

3.10. Μεξίζκαηα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011 απνθαζίζηεθε ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

3.11. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27955/2011 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο εγθξίζεθε ε 

ππαγσγή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3299/2004 γηα ηελ ελίζρπζε επέλδπζεο ηεο κε ην θίλεηξν ηεο 

επηρνξήγεζεο κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο αιιαληηθψλ, ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο 5.150 ρηι. €, 

κε πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 25%. 

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

Πρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, πθίζηαληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνχ 728 ρηι. €. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αλέιεγθηέο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, δίλεηαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ παξ. 4.3 
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3.12. Γνκή Οκίινπ 

Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ φπσο απηή έρεη ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2012, έρεη σο εμήο: 

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 
Ππκκεηνρή 

Πρέζε κε 
κεηξηθή 

Κέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θχπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

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

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνχξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θχπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

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

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Ξ.Α. 80% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ηηαιία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε θεθαιαίνπ ζηελ θνηλνπξαμία “Creta Farm Espana SL” θαηά πνζφ 350 

ρηι. €, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο γηα ηαρχηεξε δηείζδπζε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Ζ 

αχμεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθηέιεζε ηεο απφ 4/1/2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 

3.13. Πξνβιέςεηο 

Νη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

      

Πξνβιέςεηο   Όκηινο   Δηαηξεία 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο   200   199 

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία   455   355 

Ξξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ   834   653 

    1.489   1.206 

3.14. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

3.14.1. Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Νη παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην Γ.Ι.Ξ 24, ήηαλ νη εμήο: 

          

  Όκηινο Δηαηξία 

Δίδνο παξνρψλ 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 904 1.182 904 1.182 

  904 1.182 904 1.182 

3.14.2. πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ πνπ επηδξνύλ ζηα ζπλνιηθά έζνδα 

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

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

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) Πηα απνηειέζκαηα ηεο εθδφηξηαο Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο 
Έμνδν, Θφζηνο ή 

Εεκία 

Έζνδν ή 

Θέξδνο 
Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Βαζηθά 

Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

Άιια Ππλδεκέλα 

Κέξε 

Αγνξέο Αγαζψλ (557)   (557)       

Ξσιήζεηο Αγαζψλ   1.492 1.492     0 

Ξαξνρή πεξεζηψλ   72 45 27     

Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη 
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  630 630       

Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ 
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

(904)       (904)   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 
επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 

(1.460) 2.194 1.610 27 (904) 0 

       
πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα           
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Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) Πηα Δλνπνηεκέλα απνηειέζκαηα Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε 

Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο 
Έμνδν, Θφζηνο ή 

Εεκία 
Έζνδν ή 
Θέξδνο 

Θπγαηξηθέο 
πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 
Θνηλνπξαμίεο 

Βαζηθά 
Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

Άιια Ππλδεκέλα 
Κέξε 

Αγνξέο Αγαζψλ -   -       

Ξσιήζεηο Αγαζψλ   0 -     0 

Ξαξνρή πεξεζηψλ   27 - 27     

Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε  
  - -       

Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ 

ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 
(904)       (904)   

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 
επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 

(904) 27 - 27 (904) 0 

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

θεθαιαίσλ 

Ρα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απφ ζπλδεκέλα κέξε, θαηά θαηεγνξία 

ζπλδεκέλσλ κεξψλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

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

Δηαηξία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο) Πηα βηβιία ηεο εθδφηξηαο Θαηαλνκή ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο Απαίηεζε πνρξέσζε Θπγαηξηθέο Θνηλνπξαμίεο 

Βαζηθά 

Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

Άιια 

Ππλδεδεκέλα 
Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ             

Γάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ρνξεγεκέλα απφ ηελ εθδφηξηα 10.460   10.460       

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ απαίηεζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

15.314   6.523 27   8.764 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

  (823) (195) (207)   (421) 

ύλνια 25.774 (823) 16.788 (180) - 8.343 

 

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

Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο) Πηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο Θαηαλνκή ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο Απαίηεζε πνρξέσζε 
Θπγαηξηθέο 

πνπ δελ 
ελνπνηνχληαη 

Θνηλνπξαμίεο 
πνπ δελ 

ελνπνηνχληαη 

Βαζηθά 
Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

Άιια 
Ππλδεδεκέλα 

Κέξε 

Απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ινγαξηαζκνί ηδίσλ θεθαιαίσλ             

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ απαίηεζε γηα ηελ 

εθδφηξηα 
8.764       - 8.764 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

  (421) - - - (421) 

ύλνια 8.764 (421) - - - 8.343 

 

3.15. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ  
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4. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΔΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Mε βάζε ηελ Απφθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, νξίζηεθε έλα ειάρηζην 

πεξηερφκελν ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ Ρχπν. 

Δπεηδή ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη απνζπαζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζε απηφ ην δήηεκα θαη ν αλαγλψζηεο παξνηξχλεηαη λα κειεηήζεη ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηελ έθζεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.  

Πηελ απφθαζε επηβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο θαλνληθά 

εκθαλίδνληαη ζηηο Πεκεηψζεηο, φηαλ απηέο έρνπλ ηελ πιεξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Ζ πιεξνθφξεζε φκσο γηα απηά ηα ζέκαηα, 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο παξαγξάθνπο κέζα ζην θείκελν ησλ ζεκεηψζεσλ ή λα κελ παξέρεηαη αθξηβψο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε θαη ζα δνζεί ε 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, κε ηξφπν πην πιήξε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζην θείκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4.1. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ήηαλ 631 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 590 

άηνκα γηα ηελ εηαηξία, ελψ ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (30/9/2011) ήηαλ 710 γηα ηνλ Όκηιν θαη 656  άηνκα γηα ηελ 

εηαηξία. 

4.2. Γνκή Οκίινπ 

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

Γνκή Οκίινπ 

α/α Δπσλπκία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
πκκεηνρή ρέζε κε κεηξηθή Μέζνδνο ελνπνίεζεο 

1 ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ Διιάδα 100% - Κεηξηθή - 

2 ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ Διιάδα 95% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

3 ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ Διιάδα 98% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

4 Creta Farm Cyprus LTD Θχπξνο 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

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

6 Creta Foods SA Ινπμεκβνχξγν 100% Άκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

7 Creta Farms LTD Θχπξνο 80% Έκκεζε Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

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

9 Creta Farms USA, LLC Ζ.Ξ.Α. 80% Άκεζε  Θπγαηξηθή Νιηθή ελνπνίεζε 

10 Frantoio Gentileschi S.P.A. Ηηαιία 50% Άκεζε Θνηλνπξαμία Αλαινγηθή ελνπνίεζε 

4.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα  

Αξ. Δηαηξία Νκίινπ 
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο 

1 ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ. 2009 – 2010 

2 ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ.Γ.Δ. 2010 

3 ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 2010 

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.  -  

      

Γηα ηε ρξήζε 2011 ζηελ εηαηξία θαη ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Νξθσηψλ 

Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994. Γελ πξνέθπςαλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρα 

πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρνξεγήζεθαλ ζηελ εηαηξεία κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε. 

Γηα ηηο λεντδξπζείζεο εηαηξείεο/θνηλνπξαμίεο δελ πξνθχπηεη ζέκα αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ.  
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4.4. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

πήξμαλ ζπλαιιαγέο ζηελ πεξίνδν θαη εκθαλίδνληαη ππφινηπα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, πνπ αθνξνχλ ζπλδεκέλα 

κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24.  Πηελ παξάγξαθν 3.14 πνπ αθνξά ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24, γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα, κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ.  

Πηε ζπλέρεηα παξέρνληαη νξηζκέλεο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην δήηεκα. Πεκεηψλεηαη φηη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

κε Βαζηθά Γηνηθεηηθά Πηειέρε, εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ ηηο άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε. 

4.5. Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

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

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ 

Νκίινπ. 
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Β. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 
 

 

 


