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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  
 

Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» 

(ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ηεο  31εο Καξηίνπ 2013 θαη ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ηξίκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ 

εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ηξηκεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Λ.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). 

Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε 

ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ 

επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη 

ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

Κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ παξνπζηάδεη εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Καΐνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο  ξνέο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Θέκα Έκθαζεο 

Ζ Γηνίθεζε ζηελ πεξίνδν επαλεμέηαζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα. Παλ απνηέιεζκα δηελήξγεζε πξφζζεηεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 14,9 εθ. € γηα ηνλ κηιν θαη 13,4 εθ. € γηα ηελ Δηαηξεία θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ (3,8 εθ € θαη 3,5 εθ. € αληίζηνηρα) ε ζπλνιηθή επίπησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνξνχζε έλα πνζφ ηεο 

ηάμεο 11 εθ. € γηα ηνλ κηιν θαη 9,9 εθ. € γηα ηελ Δηαηξεία. 

Πρεηηθέο αλαθνξέο γίλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο παξαγξάθνπο 6.1.1, 6.16 θαη 6.20. 

 

 

 

Ξαιαηφ Φάιεξν, 31 Καΐνπ 2013 

Γεκήηξεο Ληδαλάηνο 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι 11521 
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Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ 01/01 – 31/3/2013 
 

Νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ» 

ζηηο 29/5/2013 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 ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

   

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι  Γνκαδάθεο Θσλζηαληίλνο 

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

 

 

 

  

Ο Γεληθόο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο  Ο Γηεπζπληήο Ινγηζηεξίνπ 

   

Παπαδόπνπινο Ησάλλεο  Σζαθίξεο Δπάγγεινο 

A.Γ.T. Μ 331005/86  Α.Γ.Ρ. Π 728648/00 

Α.Κ. Αδείαο Ν.Δ.Δ. : 0001235 

Ινγηζηήο Α’ ηάμεο 
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1. ΖΚΑΛΣΗΘΑ ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΛΑΦΟΡΑ 

Ρν πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 βξίζθεη ηελ Διιάδα ζε χθεζε απνηέιεζκα ηεο δχζθνιεο δεκνζηννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

ηνλ θιάδν ησλ αιιαληηθψλ, ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν, λα ζπγθινλίδεηαη απφ δηαηξνθηθά ζθάλδαια ζρεηηθά κε θξέαο αιφγνπ. Ζ 

Creta Farms απέρνληαο απφ θάζε αλάκημε, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν παξ’ φιεο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο  ζπλζήθεο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ αλαζεψξεζε ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο εζηηάδνληαο ζην 

δηεζλέο πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο εζληθέο ζπλζήθεο. Δλ πξνθεηκέλσ, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπζηάζεθε «Δπηηξνπή Ξξνβιέςεσλ θαη Απνκεηψζεσλ» ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ηελ απνκείσζε απαηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα γεγνλφηα ηα 

νπνία αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ ζε κειινληηθή εθξνή πφξσλ. Πηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ έλα εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π., ν 

Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη ε Λνκηθφο Πχκβνπινο. 

Πηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ν κηινο πξνέβε ζε κεηαβνιή ζηηο εθηηκήζεηο γηα απνκείσζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Ζ κεηαβνιή απηή επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαηά 13,4 εθ. € θαη ηνπ Νκίινπ θαηά 14,9 εθ. €. 

Πεκεηψλεηαη φηη πξνο θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφδνζεο ηνπ Νκίινπ θαηά ην α’ ηξίκελν, ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη δηαθεθξηκέλα ε επίδξαζε απηή. 

Ζ Γηνίθεζε, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη λα ακβιχλεη θάζε πηζαλή έλζηαζε απφ δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο έιαβε 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο ζα ηεζνχλ γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα.  

Κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνληαη ε απνξξφθεζε απφ ηε κεηξηθή εηαηξία ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ  ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ  θαη ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Δ. θαη ε αχμεζε θεθαιαίνπ ζηε ζπγαηξηθή ηεο ζηηο 

Ζ.Ξ.Α «Creta Farm USA» κέζσ θεθαιαηνπνίεζεο ηζφπνζεο απαίηεζεο.  

Νη παξαπάλσ ελέξγεηεο εληάζζνληαη ζηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηεο Γηνίθεζεο κε βαζηθνχο ππιψλεο: 

 Ρε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ ζρήκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπγθεληξψλνληαο ζηε κεηξηθή εηαηξεία ηηο εγρψξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Νκίινπ. 

 Ρελ επηθέληξσζε ζε ελαιιαθηηθά κνληέια ζπλεξγαζίαο γηα άκεζε δηείζδπζε ζηηο μέλεο αγνξέο κέζσ ζπκθσλίαο 

παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηεο θαηλνηφκαο παξαγσγηθήο κεζνδνινγίαο  

 Ρελ πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Νκίινπ 

 Ρελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ ζε λέεο αλαπηπζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  

 Ρελ ζπλερή βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Νκίινπ 
 

Ν κηινο Creta Farms εζηηαζκέλνο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ ηνπ, επέηπρε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εμφδσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 7% θαη 14% αληίζηνηρα ελψ 

παξάιιεια δηαηήξεζε ζηαζεξέο πσιήζεηο ζε επίπεδν εηαηξείαο. Νη ιεηηνπξγηθέο ξνέο ηφζν ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηνπ νκίινπ 

θηλνχληαη ζε ζεηηθά επίπεδα, ελψ ην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο EBITDA, πιένλ ησλ εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο, 

αλήιζε ζε 10% γηα ηελ εηαηξεία θαη 8% γηα ηνλ κηιν, βειηησκέλν θαηά 4,9%. 
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2. ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ  

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ Όκηιν 

2.1.1. Δπσλπκία 

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

2.1.2. Ζ Δηαηξεία 

Ζ «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» 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).  

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». 

2.1.3. Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηεο 

Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν κηινο 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. 

2.1.4. Δηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

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



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

7 

 

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. 

2.2. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηηο Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο "ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.". 

2.2.1. Πεξίνδνο θαη λόκηζκα 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2013 κέρξη 31/3/2013. Ρα πνζά εκθαλίδνληαη ζε απηέο ζε 

ρηιηάδεο €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Ρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν 1/1-31/3/2012 γηα ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαηάζηαζεο κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ 31/12/2012 γηα ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

2.2.2. 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.  

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Γνκή ζεκεηώζεσλ 

Νη ζεκεηψζεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζπζηεκαηηθά, κε ηξφπν πνπ ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί κε επρέξεηα λα αληιήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Γνκνχληαη ζε θεθάιαηα ησλ νπνίσλ ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν έρνπλ σο εμήο:  

1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο: Γίλεηαη εηζαγσγή θαη παξέρνληαη νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην Γ.Ι.Ξ. 1 

«Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ».  

2. Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Δκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

3. Ινγηζηηθέο Αξρέο: Αλαθέξνληαη θαηά πξφηππν νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη. 

4. Αλάιπζε ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο 

Θαηάζηαζεο Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.  

5. Γλσζηνπνηήζεηο: Ξαξέρνληαη φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. 

2.2.6. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 29 Καΐνπ 2013. 
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3. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ 

3.1. Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  εκεηώζεηο Όκηινο   Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)   31.03.2013   31.12.2012   31.03.2013   31.12.2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ                 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1.1 101.827 
 

103.874 
 

81.613 
 

82.305 

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1.2 6.604 
 

9.353 
 

4.585 
 

7.201 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  5.1.3 3.402 

 

3.810 
 

2.360 
 

2.361 

πεξαμία 5.1.4 9.947 

 

9.947 
 

- 
 

- 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 5.1.5 - 

 

- 
 

23.505 
 

23.576 

Ινηπέο Δπελδχζεηο 5.1.6 44 

 

44 
 

44 
 

44 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 5.1.7 752 

 

745 
 

166 
 

166 

Απνζέκαηα 5.1.8 7.306 

 

10.010 
 

6.705 
 

9.399 

Ξειάηεο θαη Ππλαθείο Απαηηήζεηο 5.1.9 12.748 

 

32.549 
 

16.832 
 

34.496 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.1.10 12.207 
 

13.616 
 

28.498 
 

29.185 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 5.1.11 3.824 
 

4.261 
 

3.312 
 

3.664 

         
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ   158.660   188.210   167.620   192.397 

         
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ                 

         
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ                 

Κεηνρηθφ  Θεθάιαην 5.2.1 12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

πέξ ην Άξηην 5.2.2 1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Απνζεκαηηθά 5.2.3 50.355 
 

50.347 
 

41.287 
 

41.287 

Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ 
 

(40.262) 
 

(25.786) 
 

(13.590) 
 

(1.888) 

         
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 
24.227 

 
38.695 

 
41.830 

 
53.533 

         
Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ εηαηξείαο 

 
24.227 

 
38.695 

 
41.830 

 
53.533 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(1.885) 
 

(1.688) 
 

- 
 

- 

         
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 
22.342 

 
37.007 

 
41.830 

 
53.533 

         
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ                 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 6.6 8.184 

 

10.336 

 

5.520 
 

7.998 

Ξξνβιέςεηο 5.3.1 734 

 

695 

 

632 
 

594 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Καθξνπξφζεζκεο Έληνθεο πνρξεψζεηο 5.3.2 49.272 

 

51.327 

 

49.272 
 

51.327 

    
 

  
  

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

58.189 

 

62.358 

 

55.424 
 

59.918 

    
 

  
  

Ξξνκεζεπηέο θαη Ππλαθείο πνρξεψζεηο 5.3.3 20.282 

 

34.353 

 

19.890 
 

31.927 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.3.4 10.322 

 

9.287 

 

9.815 
 

8.317 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 5.3.5 47.526 

 

45.205 

 

40.661 
 

38.702 

    
 

 
   

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

78.129 

 

88.846 

 

70.365 
 

78.946 

    
 

 
   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 
 

136.319 

 

151.203 

 

125.790 
 

138.864 

    
 

 
   

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ   158.660   188.210   167.620   192.397 
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3.2. Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

Θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ 
 

Όκηινο   Δηαηξεία 

  
εκεηώζεηο 

1.1.2013   1.1.2012 
  

1.1.2013   1.1.2012 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 31.03.2013   31.03.2012 31.03.2013   31.03.2012 

         
Ξσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

 
17.897 

 
20.557 

 
18.818 

 
20.038 

Ξσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 
 

2.506 
 

1.997 
 

1.402 
 

903 

ύλνιν Πσιήζεσλ 5.4.1 20.403 
 

22.553 
 

20.220 
 

20.942 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 6.2.2 (10.066) 
 

(13.097) 
 

(11.017) 
 

(11.184) 

Κηθηό Θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ) 
 

7.831 
 

7.460 
 

7.801 
 

8.855 

         
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 
εχινγε αμία 

6.19 (408) 
 

45 
 

(2) 
 

86 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.19 (2.629) 
 

(1.070) 
 

(1.625) 
 

(641) 

         
Κηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

 
7.300   8.432 

 
7.577   9.203 

         
Έμνδα Γηνίθεζεο 6.1.6 (1.587) 

 
(1.594) 

 
(1.154) 

 
(1.235) 

Έμνδα Γηάζεζεο 6.1.6 (5.355) 
 

(6.253) 
 

(5.184) 
 

(5.797) 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 5.4.3 (109) 
 

(323) 
 

(119) 
 

(304) 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ, ηόθσλ, απνζβέζεσλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιήο εθηηκήζεσλ  

1.559   1.486 
 

2.081   2.825 

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα / Aπνκεηψζεηο / Κεηαβνιή εθηηκήζεσλ 
 

(14.917) 
 

- 
 

(13.439) 
 

- 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα 
 

(2.161) 
 

(2.025) 
 

(1.860) 
 

(1.758) 

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 
 

(16.828)   (1.764) 
 

(14.179)   109 

Φφξνη 6.6 2.152 
 

(439) 
 

2.477 
 

(335) 

Θέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ 
 

(14.676)   (2.203) 
 

(11.702)   (226) 

 
  

 
   

 
 

Θαηαλέκνληαη ζε : 
        

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 
 

(14.477) 
 

(2.080) 
 

(11.702) 
 

(226) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 
 

(199) 
 

(123) 
 

- 
 

- 

 
 

   
 

   Θέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ   
 

   
 

 

αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)  
(0,4911) 

 

(0,0706) 
 

(0,3970) 

 

(0,0077) 

 
 

   
 

   

 
 

       Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 
 

Όκηινο   Δηαηξεία 

  
 

1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

  
 

31.03.2013   31.03.2012   31.03.2013   31.03.2012 

 
 

       Θέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ  (14.676)   (2.203)   (11.702)   (226) 

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  
- 

  
 

- 
 

- 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ  
10 

 
227 

 

- 
 

- 

 
 

       ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΑ ΤΛΟΙΗΘΑ ΔΟΓΑ 
 

(14.666)   (1.976)   (11.702)   (226) 

 
 

       Θαηαλέκνληαη ζε :   
 

 
 

 
 

 
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  

(14.469) 
 

(1.898) 

 

(11.702) 
 

(226) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  
(197) 

 
(77) 

 

- 
 

- 
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3.3. Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

Όκηινο 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο 

αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Λένλ 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

ηδηνθηεηώλ 

κεηξηθήο 

Κε 
ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο 

ύλνιν 
Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ 

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

Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο         (5.996) (5.996)   (5.996) 

Αλακνξθσκέλα ππόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (17.284) 47.020 (1.160) 45.860 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 1/1- 31/3/2012 - - -   (2.080) (2.080) (123) (2.203) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 1/1 - 31/3/2012 - - - 182   182 45 227 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - - - 

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

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Καξηίνπ 2012 12.382 1.753 12.044 38.307 (19.364) 45.122 (1.237) 43.885 

      

  

 

  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 12.382 1.753 12.044 38.303 (25.784) 38.697 (1.688) 37.008 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 1/1- 31/3/2013 - - - - (14.477) (14.477) (199) (14.676) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 1/1 - 31/3/2013 - - - 8 - 8 2 10 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - - - 

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

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - - - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 12.382 1.753 12.044 38.310 (40.262) 24.227 (1.885) 22.342 

 

Δηαηξεία 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) 
Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Γηαθνξά 
Τπέξ Σν 

Άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο 

αμίαο 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

Δηο Λένλ 

ύλνιν 
Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ 

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

Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο         (5.996) (5.996) 

Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.666 57.087 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 1/1- 31/3/2012 - - - - (226) (226) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 1/1 - 31/3/2012 - - - - - - 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - 

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα           - 

Τπόινηπα ηελ 31ε Καξηίνπ 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.440 56.860 

      

  

Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (1.888) 53.533 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 1/1- 31/3/2013 - - - - (11.702) (11.702) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 1/1 - 31/3/2013 - - - - - - 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ  - - - - - - 

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ - - - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - - - - 

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

Τπόινηπα ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (13.590) 41.830 

 



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

11 

 

3.4. Θαηάζηαζε ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ - Έκκεζε κέζνδνο 

  Όκηινο   Δηαηξεία 

  1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

  31.03.2013   31.03.2012   31.03.2013   31.03.2012 

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Θέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (16.828) 
 

(1.764) 
 

(14.179) 
 

109 

Θέξδε πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
       

Απνζβέζεηο 1.309 
 

1.225 
 

962 
 

958 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 14.917 
 

- 
 

13.439 
 

- 

Ξξνβιέςεηο 234 
 

4 
 

234 
 

- 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) 
 

- 
 

(13) 
 

- 

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

(9) 
 

(225) 
 

(160) 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.173 
 

2.035 
 

2.085 
 

1.918 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
       

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
       

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 118 
 

1.271 
 

255 
 

1.204 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 10.594 
 

(5.096) 
 

11.258 
 

(5.995) 

(Κείσζε )/ αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (10.539) 
 

2.427 
 

(11.393) 
 

2.318 

Κείνλ: 
       

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.142) 
 

(1.531) 
 

(1.142) 
 

(1.439) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (1) 
 

(2) 
 

(1) 
 

(2) 

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

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - 
 

- 
 

(25) 
 

(150) 

Ρακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (420) 
 

(41) 
 

(965) 
 

(947) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλ/μηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (175) 
 

- 
 

96 
 

- 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (136) 
 

(798) 
 

(97) 
 

(763) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2 
 

4 
 

2 
 

- 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο - 
 

0 
   

- 

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

Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο               

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 
 

- 
   

- 

Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - 
 

- 
   

- 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 357 
 

2.845 
 

- 
 

2.845 

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε - 
 

- 
   

- 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (824) 
 

(1.438) 
 

(592) 
 

(1.199) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ/ηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (52) 
 

(110) 
 

(52) 
 

(110) 

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

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα  
(437)  (979)  (352)  (1.413) 

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

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.261   5.405   3.664   4.856 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 0   (3)       - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 3.824   4.422   3.312   3.443 
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4. ΙΟΓΗΣΗΘΔ ΑΡΥΔ 

4.1. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκνχληαη θαηαξρήλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, θαηά είδνο, ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Νη πξψηεο χιεο θ.ι.π, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε πξντφληα, θαη' 

αξρήλ δελ ππνηηκνχληαη, φζν ην πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί εθηηκάηαη φηη ζα έρεη θφζηνο απνζεκάησλ κηθξφηεξν απφ ηελ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Αλ ππάξμεη ιφγνο ππνηίκεζεο πξψησλ πιψλ θ.ι.π., απηή γίλεηαη ζην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο. 

Γηα ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία δηελεξγείηαη πξφβιεςε ππνηίκεζεο. Θάζε πεξίνδν 

αλαθνξάο εμεηάδεηαη ε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη είλαη δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο. 

Ρα Πηαζεξά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα. Αλ ε πξαγκαηηθή παξαγσγή 

απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα, γίλνληαη ηαθηνπνηήζεηο ζηνπο κεξηζκνχο ψζηε ε επηβάξπλζε λα γίλεη 

κε βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα θαη νη δηαθνξέο λα επηδξάζνπλ άκεζα ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ θαη φρη ζην θφζηνο 

παξαγσγήο. Ρα Κεηαβιεηά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (κεηξήζεηο). 

Ρα πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα, απνηηκνχληαη ζηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη απφ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηνίκσλ. 

Ρα βηνινγηθά ζηνηρεία, κέρξη ηε ζπγθνκηδή, απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Απηφ ζεσξείηαη ζαλ θφζηνο απνζεκάησλ κε 

βάζε ην Γ.Ι.Ξ. 2. 

4.2. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα αιιαγή πνιηηηθώλ, εθηηκήζεσλ θαη ιάζε 

Νη πνιηηηθέο επηινγήο ηεο εηαηξίαο, επηιέγνληαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ πξφηππν ή δηεξκελεία θαη 

κε θξηηήξηα λα:   

 παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,  

 αληαλαθινχλ νπζία θαη φρη ηχπν,  

 είλαη απξνθαηάιεπηεο,  

 είλαη ζπληεξεηηθέο,  

 είλαη πιήξεηο 

Κία Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή αιιάδεη φηαλ ην επηβάιιεη πξφηππν ή δηεξκελεία θαη βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο. Αλ 

γίλεηαη αιιαγή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο κε βάζε πξφηππν ή δηεξκελεία, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζε φηη αθνξά 

ηελ αλαδξνκηθφηεηα. ηαλ κία Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά, αιιάδνπλ φιεο νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

κέρξη εθεί πνπ είλαη δπλαηφλ. Δθεί πνπ δελ είλαη δπλαηφλ, αιιάδνπλ κφλν ζηελ απνγξαθή ηεο ρξήζεο, ην ππφινηπν ζε λέν ή 

πηζαλά θαη άιινη ινγαξηαζκνί, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ.  

Ζ αιιαγέο εθηηκήζεσλ, επηδξνχλ ζηα Απνηειέζκαηα, ηεο ρξήζεο πνπ γίλνληαη θαη ζηηο κειινληηθέο ρξήζεηο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Δπίζεο κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ή ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο πεξηφδνπ πνπ γίλεηαη ε αιιαγή. 

Ρα ιάζε, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, δηνξζψλνληαη αλαδξνκηθά:  

 γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πιήξσο (Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, Ρακεηαθέο 

Ονέο, Ξίλαθαο Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Πεκεηψζεηο)  

 γηα πξηλ ηε ζπγθξίζηκε πεξίνδν, κε αιιαγή ππνινίπσλ έλαξμεο ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ ζηελ Θαηάζηαζε νηθνλνκηθή 

ζέζεο 

4.3. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Ρα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αλαθνξάο, αμηνινγνχληαη απφ ηε δηνίθεζε κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

Γ.Ι.Ξ. 10 θαη θαηαηάζζνληαη ζε "δηνξζσηηθά" θαη "κε δηνξζσηηθά" γεγνλφηα. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηνξζψλνληαη κφλν 

κε ηα "δηνξζσηηθά" γεγνλφηα. 

Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαπηζησζεί φηη δελ ηζρχεη πιένλ ε 

αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εηαηξία, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο αξρήο. 

4.4. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο 

Γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία θαη ηελ αλαγλσξηδφκελε θνξνινγηθά αμία, ππνινγίδεηαη θαη 

ινγίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε. 
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Πηα απνηειέζκαηα επηδξνχλ ν ηξέρνλ θφξνο θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ ινγίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν, εθηφο ησλ θφξσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ επηδξνχλ ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ινγίδνληαη κφλνλ, αλ πξνθχπηεη φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ην 

ζπκςεθηζκφ θφξσλ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ινγηζηηθέο δεκίεο. πνινγίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, κφλνλ αλ 

εθηηκάηαη φηη ζην δηάζηεκα πνπ απηέο νη δεκηέο είλαη θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκεο, ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρα θέξδε. 

Ν ηξέρνλ θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ελψ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη κε ην ζπληειεζηή 

πνπ αλακέλεηαη λα ππάξρεη, φηαλ ζα δηαθαλνληζηνχλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο. 

4.5. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Κία Δλζψκαηε Αθηλεηνπνίεζε ή πξνζζήθε ηεο, αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο ηεο. Ρν θφζηνο κίαο Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ:  

 ην αξρηθφ θφζηνο θαη ηπρφλ  

 θφζηε βειηίσζεο  

 θφζηε αληηθαηάζηαζεο  

 θφζηε ζπληήξεζεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ρν Αξρηθφ Θφζηνο κίαο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη:  

 ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο απφθηεζεο  

 ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ζπλαξκνιφγεζεο κέρξη λα γίλεη ιεηηνπξγηθή  

 ηπρφλ θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ  

 εθηηκνχκελα θφζηε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζην θφζηνο κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο, νη εμήο θαηεγνξίεο 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ:  

 Κεραλήκαηα 

 Κεηαθνξηθά κέζα  

 Έπηπια θαη ζθεχε  

 Δμνπιηζκφο γξαθείσλ θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

 Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε 

Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο, νη εμήο θαηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ:  

 Δδαθηθέο εθηάζεηο 

 Θηίξηα 

Γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε επζεία κέζνδνο απφζβεζεο. Νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:  

 Θηίξηα, απφ 2%, έσο 5%,  

 Κεραλήκαηα, απφ 3%, έσο 17% , 

 Κεηαθνξηθά κέζα, απφ 11%, έσο 17%,  

 Έπηπια θαη ζθεχε, απφ 14%, έσο 33% 

 Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, απφ 14%, έσο 33%. 

Νη δηάξθεηεο σθέιηκεο δσήο, ζε έηε, είλαη:  

 Θηίξηα, απφ 20 έσο 50,  

 Κεραλήκαηα, απφ 6 έσο 30, 

 Κεηαθνξηθά κέζα, απφ 6 έσο 9,  

 Έπηπια θαη ζθεχε, απφ 3 έσο 7, 

 Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, απφ 3 έσο 7. 

4.6. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα κηζζώζεηο 

4.6.1. Ινγηζηηθέο αξρέο κηζζσηή γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Σξεκαηνδνηηθή Κίζζσζε ππάξρεη, φηαλ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε ηδηνθηεζία ελφο πξάγκαηνο απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. 
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Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζε ρξέσζε ησλ παγίσλ νη πξνεμνθιεκέλεο Διάρηζηεο Θαηαβνιέο Κηζζσκάησλ κε ην Ρεθκαξηφ 

Δπηηφθην Κίζζσζεο ή αλ είλαη αδχλαην, κε ην Γηαθνξηθφ Δπηηφθην Γαλεηζκνχ Κηζζσηή κε πίζησζε αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο. 

Ρν καθξνπξφζεζκν ηκήκα ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, εκθαλίδεηαη ζην καθξνπξφζεζκν παζεηηθφ, 

δηαθεθξηκέλα απφ ην βξαρππξφζεζκν ηκήκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Θάζε πεξίνδν  ηα κηζζψκαηα δηαζπψληαη ζε «ρξενιχζην» πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη «ηφθν» πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Ρα πάγηα απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηα αθνξνχλ θαη 

παξαθνινπζνχληαη ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο. 

Ζ εηαηξεία δελ είλαη εθκηζζσηήο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

4.6.2. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα κηζζσηή γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Ιεηηνπξγηθή Κίζζσζε ππάξρεη φηαλ δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ηδηνθηεζία, απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. Ρα κηζζψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνθαηαβνιψλ πνπ ζα 

ζπκςεθηζηνχλ, θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ησλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεο, κε ηελ επζεία κέζνδν, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πιεξσκή ηνπο. 

4.6.3. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα εθκηζζσηή γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Ιεηηνπξγηθή Κίζζσζε ππάξρεη φηαλ δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ νθειψλ θαη θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ηδηνθηεζία, απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κηζζσηή. Πηα βηβιία θαηαρσξνχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη θαλνληθά ηα πάγηα πνπ έρνπλ 

κηζζσζεί. Απνζβέζεηο θαη ινηπέο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ κηζζσκάησλ, κεηαθέξνληαη ζηα έμνδα. Ρα έζνδα απφ ελνίθηα 

κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, κε ηελ επζεία κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

4.7. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα έζνδα 

Έζνδα είλαη κφλν νη εηζξνέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξία. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη.  

Ξψιεζε αγαζψλ ππάξρεη αλ:  

 ππάξρεη κεηαβίβαζε θηλδχλσλ θαη νθέιε θπξηφηεηαο  

 δελ ππάξρεη έιεγρνο ηνπ πσιεηή ζην αγαζφ  

 εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζεί ην ηίκεκα  

 ην έζνδν θαη ην θφζηνο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα 

Ρεξείηαη ε αξρή αληηζηνηρίαο εζφδσλ - εμφδσλ, αλ κία πψιεζε ζπλδέεηαη θαη κε θφζηε. Νη πσιήζεηο ππεξεζηψλ, 

νξηνζεηνχληαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, κε βάζε ην εθηειεζκέλν κέξνο. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν 

ηεο ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11. 

Νη ηφθνη ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηα δηθαηψκαηα εθφζνλ είλαη δνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηα κεξίζκαηα φηαλ δεκηνπξγείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο 

4.8. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

ιεο νη Βξαρχρξνλεο Ξαξνρέο, ινγίδνληαη φηαλ γίλνληαη. Νη Ξαξνρέο Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία, ινγίδνληαη άκεζα ζαλ έμνδα 

φηαλ γίλνληαη.  Γηα ηα Ξξνγξάκκαηα Θαζνξηζκέλσλ Δηζθνξψλ, ινγίδεηαη ε ππνρξέσζε κε ρξέσζε ησλ εμφδσλ, ζην ρξήζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη. 

4.9. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Νη Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη, αλ ππάξμεη εχινγε βεβαηφηεηα:  

 φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη  

 φηη ε εηαηξία ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, κεηαθέξνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ, κε ζπζρεηηθφ εζφδνπ - θφζηνπο. 

Αλ νη επηρνξεγήζεηο θαιχπηνπλ έμνδα, κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηε κεηαθνξά ησλ εμφδσλ. 

Νη επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη αξρηθά ζαλ «αλαβαιιφκελν έζνδν» (κεηαβαηηθφο ινγαξηαζκφο 

παζεηηθνχ), θαη απφ εθεί ηκεκαηηθά ζηα έζνδα, αλάινγα κε ηελ απφζβεζε ηνπ παγίνπ. 
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4.10. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ην ζπλάιιαγκα 

Ζ εγγξαθή γηα απηέο ηηο ζπλαιιαγέο ζε λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Ρα Σξεκαηηθά Πηνηρεία απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο. Ρα κε 

Σξεκαηηθά Πηνηρεία πνπ είλαη απνηηκεκέλα ζην θφζηνο, απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ρα κε Σξεκαηηθά Πηνηρεία πνπ είλαη απνηηκεκέλα ζε εχινγεο αμίεο, απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο 

απνηίκεζεο ηνπο ζε Δχινγε Αμία. Νη Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε Σξεκαηηθψλ Πηνηρείσλ, 

κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα.  

Νη Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απνηίκεζεο κε Σξεκαηηθψλ Πηνηρείσλ κεηαθέξνληαη:  

 ζηα Απνηειέζκαηα αλ πξνβιέπεηαη εθεί λα κεηαθέξνληαη θαη νη δεκίεο ηνπο  

 ζηελ Θαζαξή Θέζε θαηεπζείαλ ή κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Δζφδσλ, αλ έηζη πξνβιέπεηαη  

Ζ κεηαηξνπή ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη:  

 Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηελ Ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο 

 Γηα ηα Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο ή ηε κέζε Ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ  

 θάζε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά, κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

4.11. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θόζηνο δαλεηζκνύ 

Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

θεθαιαηνπνηείηαη. Ρν Θφζηνο Γαλεηζκνχ πνπ αθνξά απφθηεζε, παξαγσγή ή θαηαζθεπή ελφο Δηδηθνχ Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ, 

θεθαιαηνπνηείηαη, πεξηιακβαλφκελν ζην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ ν δαλεηζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα Δηδηθφ Ξεξηνπζηαθφ 

Πηνηρείν, θεθαιαηνπνηείηαη ην Θφζηνο Γαλεηζκνχ κείνλ ηπρφλ έζνδα απφ πξνζσξηλή ρξήζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Αλ ν 

δαλεηζκφο είλαη γεληθφο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ππνινγίδεηαη ζην χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ην Δηδηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν, κε 

βάζε έλα επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία. 

4.12. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπγαηξηθέο 

Δλνπνηνχληαη κε νιηθή ελνπνίεζε φιεο νη εηαηξίεο (ζπγαηξηθέο) νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξία, κε βάζε ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 27, εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ππήξρε ν έιεγρνο. 

Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, 

αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ην ζπκκεηνρηθφ δηθαίσκα θαη φρη ηελ αλαινγία ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα . 

Ζ ελνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Θαηά ηελ ελνπνίεζε, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθψλ, θαηαξρήλ αζξνίδνληαη 

"γξακκή πξνο γξακκή" («line by line»). Απαιείθνληαη ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα, νη ακνηβαίεο ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, 

ηπρφλ έζνδα απφ κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ, θέξδε ή δεκηέο απφ ζπλαιιαγέο κε απνζέκαηα, πάγηα θιπ. Θαηά ηελ ελνπνίεζε, ε 

ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο, ζπκςεθίδεηαη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο θαη ε ηπρφλ ππεξαμία 

αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3. Ρα απνηειέζκαηα κίαο ζπγαηξηθήο, ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζήο ηεο. Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηελ θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζηελ 

Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, εκθαλίδνληαη 

απνηηκεκέλεο ζην θφζηνο θηήζεο. 

4.13. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θνηλνπξαμίεο 

Θνηλνπξαμία είλαη ε αλάιεςε κίαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν. Απφ θνηλνχ έιεγρνο ππάξρεη, 

φηαλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, απαηηείηαη νκνθσλία ησλ κεξψλ πνπ ηνλ αζθνχλ. Γηα θάζε Θνηλνπξαμία ππάξρεη 

Ππκβαηηθφο Γηαθαλνληζκφο. Νη Θνηλά Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο, ελνπνηνχληαη κε Αλαινγηθή Δλνπνίεζε. Αλαινγηθή 

Δλνπνίεζε ζεκαίλεη φηη ελνπνηείηαη αλαινγία γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη Ππλνιηθψλ 

εζφδσλ, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Θνηλνπξαμία. Ζ εκθάληζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ 

ελνπνηνχληαη κε αλαινγηθή ελνπνίεζε, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη καδί κε ηα άιια θνλδχιηα, γηαηί ε 

ελνπνίεζε γίλεηαη γξακκή πξνο γξακκή. 

4.14. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ Κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνλ έλα ζπλαιιαζζφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη γηα  ηνλ άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθφ ηίηιν. 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία είλαη: α) δηαζέζηκα β) ζπκκεηνρέο γ) απαίηεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ δ) απαίηεζε γηα αληαιιαγή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ή 
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Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε επλντθνχο φξνπο ε) ζχκβαζε ιήςεο ίδησλ κεηνρψλ κεηαβιεηνχ χςνπο ζη) ζχκβαζε 

γηα παξάγσγα πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ίδηεο κεηνρέο. 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο είλαη α) πνρξέσζε γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ 

Πηνηρείσλ β) δηθαίσκα γηα αληαιιαγή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε 

δπζκελείο φξνπο γ) ζχκβαζε παξάδνζεο ίδησλ κεηνρψλ κεηαβιεηνχ χςνπο δ) ζχκβαζε γηα παξάγσγα πνπ δηαθαλνλίδνληαη 

κε ίδηεο κεηνρέο. 

Ππκκεηνρηθφο Ρίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε δηθαηψκαηνο ζε αλαινγία ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ ηξίηνπ. 

Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Κέζν θαηαηάζζεηαη ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ζηηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο 

πνρξεψζεηο, ζηα Ίδηα θεθάιαηα ή ζαλ Ππκκεηνρηθφο Ρίηινο, κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Έμνδα ή άιια 

θφζηε πνπ γίλνληαη γηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηαθέξνληαη ζε ρξέσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Ινηπψλ Δζφδσλ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Έζνδα, Έμνδα ή άιια θφζηε πνπ γίλνληαη γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 

πνπ δελ είλαη ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

ια ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε Ίδηεο Κεηνρέο, κεηαθέξνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ 

Δζφδσλ θαη δελ επηδξνχλ ζηα απνηειέζκαηα. 

Ρα θνλδχιηα ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαηαξρήλ ρσξίο ζπκςεθηζκνχο. Απφ απηφλ ηνλ θαλφλα, ππάξρεη ε 

εμαίξεζε φηη έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν θαη κία Σξεκαηννηθνλνκηθή πνρξέσζε, ζπκςεθίδνληαη κφλνλ 

φηαλ:  

 ππάξρεη ηζρπξφ λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ  

 πξνβιέπεηαη δηαθαλνληζκφο κε βάζε ην ππφινηπν  

 πξνβιέπεηαη ζπγρξφλσο δηαθαλνληζκφο (ξεπζηνπνίεζε) ηεο απαίηεζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο. 

4.15. Βάζεηο Απνηίκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία ρσξίδνληαη ζε:  

 Πηνηρεία Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ 

 Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε  

 Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαη  

 Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 

Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν ή κία Σξεκαηννηθνλνκηθή πνρξέσζε, νξίδεηαη φηη είλαη "Πηελ Δχινγε Αμία 

Κέζσ Απνηειεζκάησλ", αλ:  

 θαηέρεηαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή  

 ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίζηεθε "Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ" 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ είλαη «Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ 

Απνηειεζκάησλ», αξρηθά ινγίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ελψ αλ δελ είλαη «Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ», 

αξρηθά ινγίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, πιένλ ηα άκεζα θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, απνηηκψληαη θαη' αξρήλ ζε εχινγεο αμίεο, ρσξίο 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ θφζηε δηάζεζεο, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ρα Γάλεηα 

θαη νη Απαηηήζεηο, απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ. Νη Δπελδχζεηο 

Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε Κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ. 

Νη ζπκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγε αμία, απνηηκνχληαη ζε απηήλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηηκψλ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλ είλαη εθηθηφ, ή ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Ππκκεηνρηθνί Ρίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη θαη δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα, 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Νη Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο, κε ηελ εμαίξεζε φζσλ είλαη "Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ 

Απνηειεζκάησλ", απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε Κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ, εθηφο απφ 

ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο. 

ια ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ είλαη «Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ», 

ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απνκείσζεο. Ζ δεκηά απνκείσζεο ελφο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ ζην θφζηνο ή ην 

Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 
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4.16. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα θέξδε αλά κεηνρή 

Ρα Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή είλαη ην πειίθν ησλ Θεξδψλ Αλαινγνχλησλ ζε Θνηλέο Κεηνρέο πξνο ηηο Κέζεο Πηαζκηζκέλεο 

Θνηλέο Κεηνρέο. 

Ρα Θέξδε Αλαινγνχληα ζε Θνηλέο Κεηνρέο, είλαη ηα θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Θαηάζηαζε 

Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ νκίινπ, κφλν γηα ηηο Ππλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο,  αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη 

επηδξάζεηο ζηα θέξδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. 

Νη Κέζεο Πηαζκηζκέλεο Θνηλέο Κεηνρέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηνρέο ζε θπθινθνξία (Θνηλέο Κεηνρέο), επί ηηο κέξεο πνπ 

απηέο ήηαλ ζε θπθινθνξία. 

4.17. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Θαηαξρήλ γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γίλεηαη έιεγρνο πηζαλήο απνκείσζεο, αλ εκθαλίδνληαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 36. 

Δηδηθά ε ππεξαμία, ηα άπια ζηνηρεία αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη ηα άπια ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 

ζε εμέιημε, εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε κία θνξά ην ρξφλν, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ελδείμεσλ απνκείσζεο. 

Απνκείσζε γίλεηαη αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππνιείπεηαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο, θαηά ην πνζφ 

ηεο δηαθνξάο. 

Αλαθηήζηκν Ξνζφ ελφο Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ ή κίαο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ, είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ 

αλάκεζα ζε:  

 Δχινγε Αμία κείνλ θφζηε δηάζεζεο θαη  

 Αμία ιφγσ ρξήζεο 

Αλ δελ είλαη εθηθηή ε απνηίκεζε ελφο επηκέξνπο ζηνηρείνπ πνπ εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε, απνηηκάηαη ε Κνλάδα Γεκηνπξγίαο 

Ρακεηαθψλ Ονψλ ζηελ νπνία απηφ αλήθεη ή Νκάδα Κνλάδσλ Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ, αλ δελ είλαη εθηθηή ε απνηίκεζε 

ηεο Κνλάδαο θαη γίλνληαη κεηά ηελ απνηίκεζε νη ζρεηηθνί κεξηζκνί θαη ζπγθξίζεηο 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ππάξρεη ζρεηηθφ 

απνζεκαηηθφ ππεξαμίαο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, νπφηε ηφηε ε πξφβιεςε ζπκςεθίδεηαη κε απηφ ζην βαζκφ πνπ είλαη 

δπλαηφ. 

Δίλαη δπλαηή ε αλαζηξνθή ησλ πξνβιέςεσλ απνηίκεζεο, ζην κέιινλ κε αληίζηξνθε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ή ηα ίδηα 

θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή επίδξαζε απφ ηελ πξφβιεςε, εθηφο απφ ηηο απνκεηψζεηο ππεξαμίαο πνπ δελ 

αλαζηξέθνληαη 

4.18. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο 

Ξξφβιεςε θαηαρσξείηαη κφλν:  

 αλ ππάξρεη κία δέζκεπζε λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε πνπ αθνξά ην παξειζφλ  

 είλαη πηζαλή ε εθξνή γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο  

 κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 

Νη πξνβιέςεηο είλαη ηξηψλ εηδψλ:  

 Ξξφβιεςε Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ  

 Ξξφβιεςε Δπαρζνχο Πχκβαζεο  

 Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο 

Ξξνβιέςεηο Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ δελ θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην ΓΙΞ 37. Πρεηίδνληαη κε απνκείσζε ζηνηρείσλ 

ηνπ ΓΙΞ 36 

Γηα Ξξνβιέςεηο Δπαρζνχο Πχκβαζεο, φηαλ δειαδή απφ κία ζχκβαζε, ηα έζνδα αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

θφζηνο, γίλεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε 

Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο θαηαρσξείηαη κφλν αλ έρεη μεθηλήζεη ε αλαδηάξζξσζε ή έρεη αλαθνηλσζεί ην πξφγξακκα. 

Νη πξνβιέςεηο ινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ . 

Δλδερφκελε πνρξέσζε είλαη:  

 πηζαλή ππνρξέσζε, κε βάζε γεγνλφηα παξειζφληνο, αβέβαηε έθβαζε, κε εμαξηψκελε απφ ηελ εηαηξία ή  

 παξνχζα δέζκεπζε πνπ δελ ινγίδεηαη γηαηί δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  

Κία ελδερφκελε ππνρξέσζε δελ δεκηνπξγεί Ξξφβιεςε, κφλν γλσζηνπνηείηαη, αλ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί 



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

18 

 

Δλδερφκελε Απαίηεζε είλαη κία πηζαλή απαίηεζε κε αβέβαηε εμέιημε. Αλ κία απαίηεζε είλαη βέβαηε, δελ είλαη ελδερφκελε θαη 

ινγίδεηαη. Γηα ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ ινγίδεηαη πξφβιεςε εζφδνπ, αιιά θνηλνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο. 

4.19. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα άπια ζηνηρεία 

Ρα  Άπια Πηνηρεία θαηαρσξνχληαη αλ  

 πηζαλνινγείηαη φηη νη σθέιεηεο ηνπο ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη  

 κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα 

Ρα θφζηε ηεο θάζεο έξεπλαο γηα ηα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ, 

φηαλ δεκηνπξγνχληαη  

Ζ θάζε αλάπηπμεο ησλ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ θεθαιαηνπνηείηαη αλ ππάξρεη:  

 ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπο  

 πξφζεζε νινθιήξσζεο ηνπο  

 ηθαλφηεηα ρξήζεο ή πψιεζεο ηνπο  

 πφξνη νινθιήξσζεο ηνπο  

 ηθαλφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη  

 εθηίκεζε φηη ηα Άπια Πηνηρεία ζα θέξνπλ νθέιε,  κε βάζε ηελ χπαξμε αγνξάο ή ηελ εζσηεξηθή ρξεζηκνπνίεζε 

Ρα άπια ζηνηρεία αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ηνπο. Ρν θφζηνο ελφο Άπινπ Πηνηρείνπ πνπ αγνξάδεηαη είλαη:  

 ε θαζαξή ηηκνινγηαθή αμία πιένλ δαζκψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ  

 ηα άκεζα θφζηε πνπ έγηλαλ γηα λα αξρίζεη ε ρξήζε ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ 

Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζην θφζηνο  ηνπο. 

Νη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ή νη αλαζηξνθέο ηνπο γηα ηα άπια ζηνηρεία επηδξνχλ άκεζα ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. 

4.20. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηε γεσξγία 

Ρα βηνινγηθά ζηνηρεία, απφ ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε κέρξη θαη ηε ζθαγή ηνπο, απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ 

ην εθηηκψκελν, ζηνλ ηφπν ηεο πψιεζεο, θφζηνο ηνπο. 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο  γηα κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, ηα βηνινγηθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη, αλάινγα κε ζεκαληηθέο ηδηφηεηέο ηνπο, 

αλάινγα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ε απνηίκεζε ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

4.21. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ζπλελώζεηο 

Ρν Γ.Ξ.Σ.Α. 3 εθαξκφδεηαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο, ελψ ζηηο Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο ην Γ.Ι.Ξ. 27. Κία ζπλέλσζε έρεη έλαλ απνθηψληα θαη επηρεηξήζεηο πνπ απνθηψληαη. Ν "απνθηψλ" απνθηά ηνλ έιεγρν 

ηεο απνθηψκελεο θαη ππάξρνπλ νθέιε γηα απηφλ, απφ ηνλ έιεγρν. 

ιεο νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αληηκεησπίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ αγνξάο αθνξά:  

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνθηψληα  

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο  

 κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ απνθηψκελνπ. 

Ρν θφζηνο θηήζεο είλαη ην αληάιιαγκα πνπ δίλεηαη απφ ηνλ απνθηψληα. Αληάιιαγκα είλαη θαη ηίηινη πνπ δίλνληαη απφ ηνλ 

απνθηψληα. Ρα έμνδα πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπλέλσζε αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Νη εχινγεο αμίεο ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ή ηηο εκεξνκελίεο αληαιιαγήο. Αλ ε απφθηεζε γίλεηαη κε 

κεηνρέο πνπ δίλεη ν απνθηψλ θαη είλαη εηζεγκέλε εηαηξία, ε εχινγε αμία κπνξεί λα είλαη ε αμία ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ 

κεηνρψλ πνπ δίλεη.  Αλ ε απνθηψκελε είλαη εηζεγκέλε, ε εχινγε αμία κπνξεί λα είλαη ε αμία ησλ κεηνρψλ ηεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. Κπνξεί, αλ ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη, λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιε ηερληθή απνηίκεζεο γηα ηελ εχινγε αμία ησλ 

κεηνρψλ. Ζκεξνκελία απφθηεζεο είλαη ε εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο. Κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία 

αληαιιαγήο. Απνηηκψληαη ηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο (άπια θαη κε άπια, ππνρξεψζεηο 

ππαξθηέο θαη ελδερφκελεο), κφλνλ εθφζνλ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Ζ ππεξαμία ππνινγίδεηαη ζαλ δηαθνξά απφ 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απφθηεζεο κείνλ ηελ αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ ππεξαμία, εθφζνλ είλαη ρξεσζηηθή, εκθαλίδεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ελνπνηεκέλεο Θαηάζηαζεο 

Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ ππεξαμία απφ κία απφθηεζε δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε κία θνξά ην ρξφλν ή θαη 

ζε πην ζχληνκν δηάζηεκα, αλ ζπλέβε θάηη ζεκαληηθφ. Αλ πξνθχςεη πηζησηηθή (αξλεηηθή) ππεξαμία θαηά ηε ζπλέλσζε, 



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

19 

 

γίλεηαη επαλεθηίκεζε ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο θαη αλ ζπλερίζεη λα πξνθχπηεη αξλεηηθή 

ππεξαμία, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Αλάζηξνθε απφθηεζε ππάξρεη φηαλ ε λνκηθά "απνθηψκελε" ηειηθά απνθηάεη ηνλ 

έιεγρν ηεο απνθηψζαο. Πε κία αλάζηξνθε απφθηεζε νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εθδίδνληαη κε ην φλνκα ηεο 

"λφκηκεο κεηξηθήο", αιιά ζηηο ζεκεηψζεηο αλαιχνληαη κε βάζε ηε "λφκηκε ζπγαηξηθή". 

4.22. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8 

Ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, είλαη έλα ηκήκα, πνπ έρεη θαηαξρήλ έζνδα θαη έμνδα, παξαθνινπζείηαη δηαθεθξηκέλα απφ ηνπο ιήπηεο 

απνθάζεσλ, ππάξρνπλ δηαθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφλ θαη πιεξνί ηα πνζνηηθά θαη άιια θξηηήξηα 

ηνπ ΓΞΣΑ 8. Ρνκείο πνπ έρνπλ ηα ίδηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλαλ, αλ ηεξείηαη ε 

ζεκειηψδεο αξρή θαη είλαη παξφκνηα ζε:  

 πξντφληα ή ππεξεζίεο,  

 παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  

 θαηεγνξίεο πειαηψλ,  

 ηξφπν δηαλνκήο  

 ηπρφλ θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ 

Ρα πνζά ησλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ηνκέα πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη κφλν απηά θαη φπσο παξνπζηάδνληαη, ζηνπο ιήπηεο 

απνθάζεσλ. Έρνπλ θαηαλνκέο ή ζπκςεθηζκνχο πνζψλ, γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κφλν αλ έηζη 

παξνπζηάδνληαη ζην ιήπηε. Νη θαηαλνκέο πνζψλ, γίλνληαη ζε ινγηθή βάζε. 

5. ΑΛΑΙΤΖ ΤΠΟΙΟΗΠΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ 

Πην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθνχ 

Δηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ παξαπνκπψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηαζηάζεηο. 

Ξεξαηηέξσ αλαιχζεηο παξαηίζεληαη ζε επφκελν θεθάιαην βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

5.1. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

5.1.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Γήπεδα - Νηθφπεδα   22.725   22.725   19.763   19.763 

Θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ   52.602   53.538   37.005   37.160 

Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο   17.094   17.715   15.575   16.120 

Κεηαθνξηθά Κέζα   394   399   339   341 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο   787   839   708   745 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε   8.223   8.657   8.223   8.174 

    101.827   103.874   81.613   82.305 

5.1.2. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Έμνδα αλάπηπμεο   2.936   5.587   917   3.445 

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο   735   742   735   741 

Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα   2.933   3.024   2.933   3.015 

    6.604   9.353   4.585   7.201 

5.1.3. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία    31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   3.402   3.810   2.360   2.361 

    3.402   3.810   2.360   2.361 

5.1.4. Τπεξαμία 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Τπεξαμία   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

πεξαμία απφθηεζεο ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ.   2.226   2.226   -   - 

πεξαμία απφθηεζεο Creta Farms USA, LLC   7.722   7.722   -   - 

    9.947   9.947   -   - 
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5.1.5. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ   -   -   5.951   5.951 

Φάξκα Θεζζαιίαο Α.Δ.   -   -   9.302   9.302 

Creta Farm (Cyprus) LTD   -   -   9   9 

Creta Farms España, S.L.   -   -   2.163   2.138 

Creta Foods SA   -   -   31   31 

Creta Farms Nordic AB   -   -   480   480 

Creta Farms USA, LLC   -   -   5.570   5.570 

Frantoio Gentileschi S.P.A.   -   -   -   96 

    -   -   23.505   23.576 

5.1.6. Ινηπέο επελδύζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Ινηπέο Δπελδύζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Κεηνρέο κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ εζσηεξηθνχ   44   44   44   44 

    44   44   44   44 

5.1.7. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο   180   183   166   166 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο   572   563   -   - 

    752   745   166   166 

5.1.8. Απνζέκαηα 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Απνζέκαηα   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Δκπνξεχκαηα   347   344   185   195 

Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή   3.660   4.915   3.439   4.689 

πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα   76   71   76   71 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο   2.459   3.315   2.248   3.090 

Αλαιψζηκα πιηθά   57   49   52   37 

Αληαιιαθηηθά   583   570   583   570 

Δίδε ζπζθεπαζίαο   123   747   121   746 

    7.306   10.010   6.705   9.399 

5.1.9. Πειάηεο θαη ζπλαθείο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πειάηεο θαη ζπλαθείο απαηηήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο   12.442   26.417   16.511   29.149 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   298   6.040   313   5.268 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα   8   92   8   79 

    12.748   32.549   16.832   34.496 

Ζ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ νθείιεηαη ζην ζπκςεθηζκφ πνπ πξνέβε ε εηαηξείαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο απφ 1/1/2013 ηνπ Θψδηθα 

Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ (ΘΦΑΠ), φπνπ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ακνηβαίσλ αληαπαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, αλεμαξηήησο χςνπο ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 

5.1.10. Ινηπέο απαηηήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Ινηπέο απαηηήζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Ξξνθαηαβνιέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   1.591   1.943   3.449   3.578 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   9.312   8.721   24.437   23.441 

Ινηπνί ρξεψζηεο   509   1.873   392   1.588 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε   682   861   141   378 

Ινγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ   7   0   7   0 

Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ   105   217   71   200 

    12.207   13.616   28.498   29.185 
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5.1.11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα   52   67   41   61 

Θαηαζέζεηο φςεσο   3.760   4.182   3.260   3.592 

Θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα   11   12   11   11 

    3.824   4.261   3.312   3.664 

5.2. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

5.2.1. Κεηνρηθό θεθάιαην 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Κεηνρηθό θεθάιαην   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Θαηαβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην (29.480.000 x 0,42 €)   12.382   12.382   12.382   12.382 

    12.382   12.382   12.382   12.382 

5.2.2. Τπέξ ην άξηην 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Τπέξ ην Άξηην   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Θαηαβιεκέλε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην   1.753   1.753   1.753   1.753 

    1.753   1.753   1.753   1.753 

5.2.3. Απνζεκαηηθά 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Απνζεκαηηθά   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ   1.502   1.502   1.502   1.502 

Φνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά   2.028   2.028   2.028   2.028 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ   14.456   14.456   14.432   14.432 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο   (222)   (230)   -   - 

Απνζεκαηηθφ πξψηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.   19.963   19.963   17.123   17.123 

Απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο αθηλεηνπνηήζεσλ   12.044   12.044   5.945   5.945 

Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα   222   222   222   222 

Απνζεκαηηθά εζφδσλ θνξνινγεζέλησλ θαη' εηδηθφ ηξφπν   35   35   35   35 

Ινηπά απνζεκαηηθά   326   326   -   - 

    50.355   50.347   41.287   41.287 

5.3. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

5.3.1. Πξνβιέςεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πξνβιέςεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ   534   495   434   395 

Ινηπέο πξνβιέςεηο   200   200   199   199 

    734   695   632   594 

5.3.2. Καθξνπξόζεζκεο έληνθεο ππνρξεώζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Καθξνπξόζεζκεο έληνθεο ππνρξεώζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Νκνινγηαθά δάλεηα   42.018   43.297   42.018   43.297 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα   3.797   4.415   3.797   4.415 

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   3.458   3.615   3.458   3.615 

    49.272   51.327   49.272   51.327 

5.3.3. Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο   12.606   26.444   12.724   24.957 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο   7.463   7.456   6.982   6.550 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ θαη ρξεσζηψλ   212   452   183   420 

    20.282   34.353   19.890   31.927 
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5.3.4. Ινηπέο ππνρξεώζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Ινηπέο ππνρξεώζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Ινηπνί πηζησηέο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   4.353   3.299   4.075   2.639 

πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε   398   586   192   313 

πνρξεψζεηο γηα θφξνπο θαη εηζθνξέο   5.571   5.402   5.548   5.365 

    10.322   9.287   9.815   8.317 

5.3.5. Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο   31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ   43.959   43.318   37.178   37.106 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ δαλείσλ   1.749   500   1.749   500 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ   1.202   775   1.118   484 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα ππνρξέσζεο leasing   616   612   616   612 

    47.526   45.205   40.661   38.702 

5.4. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

5.4.1. Πσιήζεηο 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

ύλνιν Πσιήζεσλ   
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

  
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ   754   1.492   185   564 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ   18.631   20.630   19.085   20.073 

Ξσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ   919   426   851   299 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ   99   5   99   5 

    20.403   22.553   20.220   20.942 

5.4.2. Ιεηηνπξγηθά έμνδα 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Έμνδα θαη΄ είδνο   
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

  
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ   3.862   5.048   3.581   4.586 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ   620   935   432   593 

Ξαξνρέο ηξίησλ   1.048   978   994   831 

Φφξνη - ηέιε   108   119   100   110 

Γηάθνξα έμνδα   3.757   4.097   3.610   3.395 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   2.176   2.025   2.085   1.758 

Απνζβέζεηο   1.309   1.224   962   958 

    12.880   14.426   11.764   12.230 

5.4.3. Ινηπά έζνδα/έμνδα 

    Όκηινο   Δηαηξεία 

Ινηπά Έζνδα/Έμνδα   
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

  
1/1 - 

31/3/2013 
  

1/1 - 
31/3/2012 

Έζνδα απφ ππεξεζίεο ηξίησλ   1   36   16   49 

Ινηπέο πσιήζεηο   37   50   37   11 

Δπηρνξεγήζεηο  / Δπηδνηήζεηο   15   59   8   59 

Έζνδα ελνηθίσλ   14   -   14   - 

Ινηπά έζνδα   -   20   -   - 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο   (46)   (90)   (45)   (89) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζπλαιιαγψλ   (13)   (0)   (13)   (0) 

Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα / έμνδα   (25)   (57)   (47)   (32) 

Εεκίεο αλεπίδεθησλ εηζπξάμεσλ   -   (2)   -   (2) 

Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ   (92)   (347)   (88)   (300) 

Θέξδε / δεκίεο απφ εθπνίεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ   0   9   -   - 

    (109)   (323)   (119)   (304) 
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6. ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΗ 

6.1. Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

6.1.1. Ινγηζηηθέο αξρέο πνπ απαηηνύλ θξίζε θαη εθηίκεζε από ηε Γηνίθεζε 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ 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 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 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. 

Ζ εηαηξεία θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχλ εθηίκεζε, θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο ζχλεζεο θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαλ απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο, φπνπ απαηηνχληαλ, ησλ εηδηθψλ πνπ θπξίσο ήηαλ νη λνκηθνί ζχκβνπινη. 

Ξνιιέο απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνβιέςεσλ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο ή ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο π.ρ ν ρξφλνο ιήμεο ησλ απνζεκάησλ, ε θαηνρή ή φρη ηζρπξψλ αμηφγξαθσλ, ε πηζαλφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ εμφθιεζε ππνινίπσλ αλνηθηψλ ινγαξηαζκψλ θ.ι.π.  

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηηο εθηηκήζεηο, είλαη ε εμέηαζε ηεο αλάγθεο ηπρφλ αλαζεψξεζεο ηνπο αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εθηίκεζε ή σο απνηέιεζκα λέσλ πιεξνθνξηψλ ή επξχηεξεο εκπεηξίαο. 

Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ε δηνίθεζε έιαβε ππφςε ηεο αληηθεηκεληθέο 

απνδείμεηο φηη νη απαηηήζεηο ηεο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αμίαο.  

Πε απηέο πεξηιακβάλνληαη παξαηεξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηεο κεηά απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 

εηδηθψλ επηηξνπψλ πνπ ζπζηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζρεηηθά κε ηα 

αθφινπζα δεκηνγφλα γεγνλφηα:  

 ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα πειαηψλ θαη εθδνηψλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ 

 αχμεζε ηνπ ελδερνκέλνπ φηη νθεηιέηεο ζα πησρεχζνπλ ή ζα πξνβνχλ ζε άιιε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε 

 παξαηεηακέλε χθεζε ηεο αγνξάο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα. 

Ρν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα έρεη επηπηψζεηο ζπλνιηθά ζηελ αγνξά θαη ζηελ ηθαλφηεηα πνιιψλ πειαηψλ λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ε εηαηξία θαηέρεη ηζρπξά αμηφγξαθα. Θαηά ζπλέπεηα ε ζηαζηκφηεηα θαη νη πησηηθέο 

ηάζεηο θαίλεηαη λα ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην β’ ηξίκελν ηνπ 2013 θαη θαίλεηαη λα επηηείλνληαη απφ ηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα 

γηα ην δηαηξνθηθφ ζθάλδαιν κε ην θξέαο αιφγνπ, παξφηη ν κηινο δελ έρεη θακία εκπινθή ζε απηφ. 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ Νκίινπ απέλαληη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είλαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο 

απφιπηεο εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο ηεο 

δηνίθεζεο θαηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη απηή ηελ 

παξάκεηξν.  

Κε βάζε απηά ηα δεδνκέλα ε Γηνίθεζε απνθάζηζε, ζηηο εθηηκήζεηο γηα απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ηε ρξήζε 

2013, λα εθαξκφζεη εμαηξεηηθά απζηεξά θξηηήξηα κεηά απφ εθηελή εζσηεξηθή ηνπ δεηήκαηνο θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ ζπκβνχισλ ηεο. Ζ δηελέξγεηα ησλ απνκεηψζεσλ δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ε δηνίθεζε ζα 

ειαηηψζεη ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο  θαη εηδηθά εθείλσλ πνπ 

θαιχπηνληαη κε αμηφγξαθα ή ηελ πξνζπάζεηα ξεπζηνπνίεζεο απνζεκάησλ πνπ θξίλνληαη φηη είλαη βξαρείαο ιήμεο αιιά έρνπλ 

δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο. Πην βαζκφ πνπ ζα ξεπζηνπνηνχληαη ελεξγεηηθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρνπλ δηελεξγεζεί 

απνκεηψζεηο, ζα απμάλνληαη ηα δηαζέζηκα κε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ησλ απνκεηψζεσλ.  

Θξίζεηο 

Αλαθηεζηκφηεηα απαηηήζεσλ 

Απαηηείηαη θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, εκπνξηθψλ θαη κε, θαη αμηνιφγεζή ηνπο σο 

επηζθαιή ή φρη. Ζ Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε φια ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ πηζαλή κε αλάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ.  

Ρν βαζηθφ θξηηήξην ππνινγηζκνχ ηπρφλ δεκηψλ απνκείσζεο είλαη φηη γηα  θάζε απαίηεζε ε νπνία δελ ξεπζηνπνηήζεθε ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν, είηε κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο θαη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ή κε βάζε ηε ιήμε εηζπξαθηέσλ αμηφγξαθσλ 

δεκηνπξγείηαη ηζφπνζε δεκία απνκείσζεο. 

Δζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο εζσηεξηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη 

θξίζε απφ ηε δηνίθεζε γηα λα δηαρσξηζηεί ε θάζε έξεπλαο θαη ε θάζε αλάπηπμεο. Ρα έμνδα αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ.  

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο  γηα ηηο άπιεο παγηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε πξντφλησλ επαλεμεηάδεη ζηελ αξρή θάζε ρξήζεο 

ηελ σθέιηκε δσή ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ δαπαλήζεθαλ. Παλ απνηέιεζκα ηεο 

επαλεμέηαζεο απηψλ ησλ κεγεζψλ θαζψο θαη απνθάζεσλ γηα ηελ παχζε νξηζκέλσλ ζρεδίσλ ιφγσλ ησλ πξνβιεκάησλ 

ξεπζηφηεηαο αλαπξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη σθέιηκεο δσέο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ή πξνθχπηεη αληίζηνηρα δεκία απνκείσζεο. 

Δθηηκήζεηο 

Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο λα ζρεκαηηζηνχλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα 

ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο.  

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ν κηινο ειέγρεη εηεζίσο ηελ ππάξρνπζα ππεξαμία γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ 

θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο. Ν θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο 

κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. ηαλ ππάξρεη ε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ (multiples), πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κέζνδν ησλ  πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, βαζηδφκαζηε ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα, κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα θαζψο θαη δεδνκέλα ηεο αγνξάο (ζηαηηζηηθά θαη κε).  

Δπηπιένλ, εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλεο 

σθέιηκεο δσέο πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε, ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Απνζέκαηα 

Ζ απζηεξνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο απνζεκάησλ έιαβε ππφςε θαζπζηεξήζεηο ζηε ρξήζε 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο λα κελ δηαηεζνχλ έγθαηξα παξ’ φηη ε 

δηνίθεζε θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηαρεία ξεπζηνπνίεζε ηνπο. 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Ν κηινο ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο 

εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο 

θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ν κηινο αλαγλσξίδεη 

ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. ηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην 

νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

Δλδερφκελα γεγνλφηα 

Ν κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δηνίθεζε 

θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ. Ξαξφια απηά, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ζην κέιινλ.  

6.1.2. Θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηνλ κηιν νηθνλνκηθή δεκία 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ νκαιή ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ. Πηα πιαίζηα ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν κηινο κεξηκλά, κε βάζε ηελ 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή, γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ δηαζπνξά ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, ελψ εθαξκφδεη 
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κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε νη ρνξεγνχκελεο 

πηζηψζεηο, λα κελ ππεξβαίλνπλ ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην.  

Ξαξάιιεια, κέξνο ησλ απαηηήζεσλ εμαζθαιίδνληαη κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ή κε ρξήζε factoring. 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ηα πηζησηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ επηδείμεη. Νη 

απαηηήζεηο πνπ ζεσξνχληαη επηζθαιείο επαλεθηηκψληαη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο θαη ζρεκαηίδεηαη ε ζρεηηθή απνκείσζε. 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ν κηινο λα κελ κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλψο. Νη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα 

θπιηφκελε πεξίνδν 30 θαη 90 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν 

έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία. 

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα ε εχινγε αμία ή νη ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 

λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ λνκίζκαηνο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη κε ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο) 

ην νπνίν είλαη ην Δπξψ. 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ αληηζηαζκίδεηαη κε ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε 

δηαζπνξά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Ξαξάιιεια, γίλεηαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε επηηνθίσλ αγνξάο θαη ράξαμε ζηξαηεγηθήο 

βάζεη ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ. 

Δηδηθνί θίλδπλνη -Θίλδπλνο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

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. Θαηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμαλ γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ ζηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα 

έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ. 

6.1.3. Αβεβαηόηεηεο 

 Ν θιάδνο ηξνθίκσλ απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Γπζκελείο ελέξγεηεο αληαγσληζηψλ ή θαη 

αιιαγέο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ. 

 Ρα έζνδα επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πξνσζνχλ ηα 

πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Ρπρφλ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο ησλ εκπφξσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ 

Νκίινπ. 

 Αχμεζε ζηηο ηηκέο ή ειιείςεηο πξψησλ πιψλ ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. 

 Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ζε πεξηβαιινληηθά πξφηππα θαη πξφηππα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο. Αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη πξφζζεηα θφζηε. 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ην ρξένο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα έρεη αξλεηηθή νπζηψδε επίδξαζε 

ζηελ επηρείξεζή. Ρα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηηο επηιεθηηθέο δαπάλεο ησλ πειαηψλ καο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ ηνπξηζκφ, ην 

νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ καο. Ρέηνηα κέηξα είραλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή απμεκέλεο θνξνινγίαο ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηψζεη ηα θέξδε. 

6.1.4. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθώλ 

Πηα Ίδηα Θεθάιαηα, εκθαλίδνληαη θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ απνζεκαηηθά. Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο ε εκθάληζή ηνπο 

είλαη ζπλνπηηθή, αιιά ζηελ πξάμε ηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζπλζέηνληαη απφ απνζεκαηηθά πνπ ην 

θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή θαη πεξηνξηζκνχο. Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ θαζελφο. 
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Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθώλ 

Αξ. Ρίηινο Απνζεκαηηθνχ  
Ινγαξηαζκφο πνπ εκθαλίδεηαη 
ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 

ζέζεο 
κηινο Δηαηξία Φχζε απνζεκαηηθνχ, ζθνπφο θαη πεξηνξηζκνί 

1 Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ Ινηπά απνζεκαηηθά 1.502 1.502 
 Κε δηαλεκφκελν, ζρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ Θ.Λ. 
2190/20, πξννξηδφκελν γηα θάιπςε δεκηψλ εηο λένλ 

2 
Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζε 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 12.044 5.945 

 Κε δηαλεκφκελν. Πρεκαηηζζέλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ ΓΙΞ 16 

3 
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ λφκσλ 
Ινηπά απνζεκαηηθά 14.456 14.432 

 Γηαλεκεηέα ππφ πεξηνξηζκνχο, βάζεη αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ κε πιήξε θφξν ζε πεξίπησζε δηαλνκήο. 

4 
Απνζεκαηηθφ πξψηεο εθαξκνγήο ησλ 

ΓΞΣΑ 
Ινηπά απνζεκαηηθά 19.963 17.123 

 Πρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαηά ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ. Κε δηαλεκφκελν. 

5 
Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα 
ηεο θνξνινγίαο έζνδα 

Ινηπά απνζεκαηηθά 222 222  Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ 

6 
Απνζεκαηηθά απφ έζνδα 
θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθφ ηξφπν 

Ινηπά απνζεκαηηθά 35 35  Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ 

7 Ινηπά απνζεκαηηθά Ινηπά απνζεκαηηθά 2.131 2.028  Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ 

      50.355 41.287   

6.1.5. Αλάιπζε θεθαιαίνπ 

Αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά θαηεγνξία ηίηισλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Αλάιπζε θεθαιαίνπ 

    Ιήμε πεξηόδνπ Έλαξμε πεξηόδνπ 

Αξ. Δίδνο ηίηισλ θεθαιαίνπ (κεηνρψλ) 
Αξηζκφο 

ηίηισλ 

Νλνκαζηηθή 

αμία 

Αμία 

θεθαιαίνπ 

Αξηζκφο 

ηίηισλ 

Νλνκαζηηθή 

αμία 

Αμία 

θεθαιαίνπ 

1 Θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 29.480.000 0,42 12.381.600 29.480.000 0,42 12.381.600 

    29.480.000   12.381.600 29.480.000   12.381.600 

Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λφκν θαη ην 

Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν 

Λφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ. 

6.1.6. Αλάιπζε εμόδσλ θαη’ είδνο 

Πηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηα έμνδα εκθαλίδνληαη θαηά ιεηηνπξγία. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα έμνδα θαη’ είδνο. 

Όκηινο       

Έμνδα θαηά είδνο 
Θφζηνο 

Ξσιεζέλησλ 
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.825 578 1.459 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 63 218 340 

Ξαξνρέο ηξίησλ 489 156 403 

Φφξνη θαη ηέιε 82 7 20 

Γηάθνξα έμνδα 792 143 2.823 

Απνζβέζεηο 746 447 115 

Ξξνβιέςεηο - 39 195 

Αγνξέο θαη δηαθνξά απνζεκάησλ 9.329 - - 

Ηδηνπαξαγσγή (223) - - 

  13.103 1.587 5.355 

Δηαηξεία       

Έμνδα θαηά είδνο 
Θφζηνο 

Ξσιεζέλησλ 
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.688 459 1.434 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 21 142 269 

Ξαξνρέο ηξίησλ 458 135 401 

Φφξνη θαη ηέιε 76 5 19 

Γηάθνξα έμνδα 717 141 2.752 

Απνζβέζεηο 616 234 112 

Ξξνβιέςεηο - 39 195 

Αγνξέο θαη δηαθνξά απνζεκάησλ 9.237 - - 

Ηδηνπαξαγσγή (169) - - 

  12.643 1.154 5.184 

6.1.7.  Απνθάζεηο δηαλνκήο κεξηζκάησλ 

Γηα ηε ρξήζε 2013 δελ ζα απνθαζηζηεί ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ιφγσ ηνπ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. 
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6.1.8. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going - concern) θαη λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

Ρν θεθάιαην επηζθνπείηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν 

κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Ν θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο κείνλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Ρν 

ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζπλ ηνλ θαζαξφ 

δαλεηζκφ. 

Θεθάιαην / ύλνιν θεθαιαίσλ 

  κηινο Δηαηξεία 

  31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 22.342 37.007 41.830 53.533 

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.824 4.261 3.312 3.664 

Γείθηεο θεθάιαην 18.518 32.746 38.518 49.869 

     ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 22.342 37.007 41.830 53.533 

Ξιένλ: Γάλεηα 96.798 96.532 89.933 90.028 

ύλνιν θεθαιαίσλ 119.140 133.539 131.763 143.561 

     Θεθάιαην / ύλνιν θεθαιαίσλ 15,5% 24,5% 29,2% 34,7% 

 

πληειεζηήο κόριεπζεο 

  κηινο Δηαηξεία 

  31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 

πλνιηθόο δαλεηζκόο 96.798 96.532 89.933 90.028 

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.824 4.261 3.312 3.664 

Θαζαξόο δαλεηζκόο 92.974 92.271 86.621 86.364 

     Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 22.342 37.007 41.830 53.533 

ύλνιν θεθαιαίνπ 115.316 129.278 128.451 139.897 

     πληειεζηήο κόριεπζεο 80,6% 71,4% 67,4% 61,7% 

Πηφρνο ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα επηηχρεη κφριεπζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.  

Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ.  

Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν φκηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ 

πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ 

6.2. Απνζέκαηα  

6.2.1. Γηαθξίζεηο ππνινίπσλ ηέινπο πεξηόδνπ 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ππφινηπα ηέινπο πεξηφδνπ θαηά θαηεγνξία απνζεκάησλ. Πηηο αλαιχζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη αθνξνχλ ζηα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Δηδηθή αλαθνξά ζηα βηνινγηθά ζηνηρεία γίλεηαη ζε επφκελε παξάγξαθν πνπ πεξηιακβάλνληαη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ 

Γ.Ι.Ξ. 41 «Γεσξγία». 

Γηαθξίζεηο ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο  

    κηινο Δηαηξεία 

Αξ. Θαηεγνξία Απνζεκάησλ 31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 

1 Δκπνξεχκαηα 384 344 222 195 

2 Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 5.465 4.915 5.244 4.689 

3 πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα 76 71 76 71 

4 Ξαξαγσγή ζε εμέιημε 3.402 3.810 2.360 2.361 

5 
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

2.926 3.315 2.715 3.090 

6 Αλαιψζηκα 58 49 53 37 

7 Αληαιιαθηηθά 583 570 583 570 

8 Δίδε ζπζθεπαζίαο 752 747 750 746 

    13.646 13.820 12.002 11.760 
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6.2.2. Θόζηνο Πσιεζέλησλ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ - πκθσλία θόζηνπο πσιεζέλησλ 

Αξ. Θαηεγνξία Απνζεκάησλ 

Αγνξέο θαη δηαθνξά απνζεκάησλ 
Έμνδα παξαγσγήο, 

ηδηνπαξαγσγήο θ.ι.π. 

Θόζηνο 

Πσιεζέλησλ 1/1/2013 31/3/2013 
Γηαθνξά 

Απνζεκάησλ 

Αγνξέο 
κείνλ 

Δθπηψζεηο 

Αγνξέο θαη 
δηαθνξά 

απνζεκάησλ 

Έμνδα 
παξαγσγήο 

Ηδηνπαξαγσγή 

  Απνζέκαηα               

1 Δκπνξεχκαηα 195 222 (26) 191 165     165 

2 Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 4.689 5.244 (555)   (555)     (555) 

3 πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα 71 76 (6)   (6)     (6) 

4 Ξαξαγσγή ζε εμέιημε 2.361 2.360 2   2     2 

5 
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 
3.090 2.715 375 9.205 9.580     9.580 

6 Αλαιψζηκα 37 53 (16) 40 24     24 

7 Αληαιιαθηηθά 570 583 (13) 41 29     29 

8 Δίδε ζπζθεπαζίαο 746 750 (4) 3 (2)     (2) 

  Έμνδα                 

1 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ   3.581       1.688   1.688 

2 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ   432       21   21 

3 Ξαξνρέο ηξίησλ   994       458   458 

4 Φφξνη θαη Ρέιε   100       76   76 

5 Γηάθνξα Έμνδα   3.610       717   717 

6 Ρφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   2.085       -   - 

7 Απνζβέζεηο παγίσλ   962       616   616 

8 Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο   234       -   - 

  Ηδηνπαξαγσγή                 

1 Ηδηνπαξαγσγή   (169)         (169) (169) 

                  12.643 

 

ΟΚΗΙΟ - πκθσλία θόζηνπο πσιεζέλησλ 

Αξ. Θαηεγνξία Απνζεκάησλ 

Αγνξέο θαη δηαθνξά απνζεκάησλ 
Έμνδα παξαγσγήο, 

ηδηνπαξαγσγήο θ.ι.π. 

Θόζηνο 

Πσιεζέλησλ 1/1/2013 31/3/2013 
Γηαθνξά 

Απνζεκάησλ 

Αγνξέο 
κείνλ 

Δθπηψζεηο 

Αγνξέο θαη 
δηαθνξά 

απνζεκάησλ 

Έμνδα 
παξαγσγήο 

Ηδηνπαξαγσγή 

  Απνζέκαηα               

1 Δκπνξεχκαηα 344 384 (40) 652 612     612 

2 Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 4.915 5.465 (550)   (550)     (550) 

3 πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα 71 76 (6)   (6)     (6) 

4 Ξαξαγσγή ζε εμέιημε 3.810 3.402 408   408     408 

5 
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 
3.315 2.926 389 8.424 8.813     8.813 

6 Αλαιψζηκα 49 58 (9) 43 34     34 

7 Αληαιιαθηηθά 570 583 (13) 41 29     29 

8 Δίδε ζπζθεπαζίαο 747 752 (5) 3 (2)     (2) 

  Έμνδα                 

1 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ   3.862       1.825   1.825 

2 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ   620       63   63 

3 Ξαξνρέο ηξίησλ   1.048       489   489 

4 Φφξνη θαη Ρέιε   108       82   82 

5 Γηάθνξα Έμνδα   3.757       792   792 

6 Ρφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   2.176       -   - 

7 Απνζβέζεηο παγίσλ   1.309       746   746 

8 Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο   234       -   - 

  Ηδηνπαξαγσγή                 

1 Ηδηνπαξαγσγή   (223)         (223) (223) 

                  13.111 
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6.3. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ  

6.3.1. Σακεηαθά Ηζνδύλακα 

Ζ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ν ιφγνο πνπ εκθαλίδνληαη σο ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Σακεηαθά Ηζνδύλακα 

Αξ. Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα θαη΄είδνο 
κηινο Δηαηξία Αηηηνιφγεζε ινγηζκνχ σο 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα 

31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 

1 Σξεκαηηθά δηαζέζηκα 52 67 41 61 Φχζε ζηνηρείνπ 

2 Θαηαζέζεηο φςεσο ζε € 3.760 4.182 3.260 3.592 Θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ 

3 Θαηαζέζεηο φςεσο ζε μέλν λφκηζκα 11 12 11 11 Θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ 

ύλνια ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ 3.824 4.261 3.312 3.664   

6.4. Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη  ιάζε  

6.4.1. Λέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο 

αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

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

εζφδσλ  

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. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο»  

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. Ρν πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

Αλαζεψξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» 

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

αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη 

ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ  ελψ παξάιιεια απαηηεί νη 

επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Ζ αλαζεψξεζε δελ έρεη 

επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ θάζε κηιν/εηαηξία).  

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

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 ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ.  

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

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

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. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

Νηθνλνκηθέο. 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα  
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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 ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Κάξηην 

ηνπ 2013. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο 2009 - 2011 

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 εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηνλ Κάξηην ηνπ 2013. 

6.4.2. Δθνύζηεο αιιαγέο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαη πνζνηηθέο επηδξάζεηο 

Πηελ πεξίνδν έγηλε εθνχζηα αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ αιιαγή αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξία θαηαβάιιεη θαηά 

θαηξνχο ζεκαληηθά πνζά πνπ αθνξνχλ θαηαβνιέο γηα παληφο ηχπνπ πξνβνιή/πξνψζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξντφλησλ 

ηεο ζε αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Ρα πνζά απηά, φηαλ ελδείθλπηαη, αληηκεησπίδνληαη ζαλ πξνθαηαβνιέο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αληηζηνηρία εζφδσλ-εμφδσλ, θαη κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη 

πξνβνιέο ή ιήμνπλ νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη επνκέλσο απνθέξνπλ πξφζζεηα έζνδα ζηελ εηαηξία. 

Ζ δηνίθεζε , ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θξίζεο θαη κε ζθνπφ  νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξέρνπλ 

αμηφπηζηε θαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιάδεη ηελ εθαξκνζηέα βάζε 

επηκέηξεζεο ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ, θάηη πνπ ζπληζηά αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο 

αξηηφηεξεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα (matching principle I.F.R.S. framework) ζην εμήο 

απηέο νη πιεξσκέο γηα ζπκκεηνρή ζηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ζα επηβαξχλνπλ θαη’ επζείαλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

ηεο εηαηξίαο.  

Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε απφθιηζε απφ ηελ αξρή ηεο αληηζηνηρίαο εζφδσλ-εμφδσλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη πσο ε λέα 

ινγηζηηθή πνιηηηθή απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ πξνο ηελ Δηαηξία. 

Νη πνζνηηθέο επηδξάζεηο ζηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζαο ρξήζεο, ηεο ζπγθξίζηκήο ηεο θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ζηα θέξδε αλά κεηνρή ηεο παξνχζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, 

εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δθνύζηεο αιιαγέο πνιηηηθήο θαη πνζνηηθέο επηδξάζεηο 

  κηινο Δηαηξεία 

Ρίηινη ινγαξηαζκψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
Ξαξνχζα 
πεξίνδνο 

Ππγθξίζηκε 
πεξίνδνο 

Ξξηλ ηε 
ζπγθξίζηκε 

πεξίνδν 

Ξαξνχζα 
πεξίνδνο 

Ππγθξίζηκε 
πεξίνδνο 

Ξξηλ ηε 
ζπγθξίζηκε 

πεξίνδν 

Δλεξγεηηθό             

Ινηπέο απαηηήζεηο - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

  - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

Τπνρξεώζεηο             

  - - - - - - 

  - - - - - - 

Ίδηα θεθάιαηα             

Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

  - (5.096) (5.996) - (5.096) (5.996) 

6.4.3. Αιιαγέο εθηηκήζεσλ 

Πηε ρξήζε έγηλαλ νξηζκέλεο αιιαγέο εθηηκήζεσλ, πνπ επέδξαζαλ ζηα απνηειέζκαηα. Ζ θχζε ησλ αιιαγψλ αλαιχζεθε ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ απαηηνχλ θξίζε θαη εθηίκεζε. Ζ κεηαβνιή αθνξά θπξίσο ζε 

αλαζεσξήζεηο ησλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  

Πρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ επήιζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γίλεηαη αλαθνξά ζε επφκελε 

παξάγξαθν, φπνπ γλσζηνπνηνχληαη νη απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

6.5. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

Ζ εηαηξεία κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο κοινού Ομολογιακού Δανείου ποζού € 3 εκ. € 

με ηα κάηωθι πιζηωηικά ιδρύμαηα: 

 ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.  

 ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

31 

 

 ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 

 «ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ» (σο εηδηθή δηάδνρνο ηεο «Ρξάπεδαο Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ») 

 ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ.  

Ήδε απφ ηελ 16ε Απξηιίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε, κέζσ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο/παξνρήο πηζηψζεσο κε 

αλνηθηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ, πξφσξε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ θαη’ αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

εθδνζεζφκελν Γάλεην. 

6.6. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

6.6.1. Αλάιπζε πνζνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο πεξηόδνπ 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ αθνξά ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζρεκαηηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο απφ 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζε πεξηφδνπ. 

6.6.2. Κεηαβνιή ζπληειεζηή θνξνινγίαο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ην αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ απνηέιεζκα έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ηελ 31/3/2013 θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ηνλ 

Λφκν 4110/13, ν νπνίνο ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή βνπιή θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 23/1/2013, αλέξρεηαη ζε 26%.  

6.6.3. Φόξνη ζηα ίδηα θεθάιαηα 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζεο δελ κεηαθέξζεθε θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

6.6.4. πκθσλία αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

πκθσλία αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

α/α Θνλδχιη θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
κηινο   Δηαηξεία 

Απαίηεζε πνρξέσζε   Απαίηεζε πνρξέσζε 

1 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο - 11.713   - 8.909 

2 Άχια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 23 -   23 - 

3 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο - 418   - 418 

4 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο - -   - - 

5 Απνζέκαηα 732 -   750 - 

6 Ξειάηεο θαη Ππλαθείο Απαηηήζεηο 684 -   592 - 

7 Ινηπέο Απαηηήζεηο 39 -   141 - 

8 Ξξνβιέςεηο 190 -   164 - 

9 Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο 963 -   963 - 

10 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.317 -   1.176 - 

11 Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο - -   - - 

  Τπόινηπν 31/03/2013 8.184   5.520 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είρε σο εμήο: 

Κεηαβνιή αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

    

  κηινο Δηαηξεία 

πκςεθηζκέλν ππόινηπν  1/1/2013 (10.336) (7.998) 

Κεηαβνιή ζπληειεζηή θνξνινγίαο (1.494) (879) 

Κεηαβνιή εθηηκήζεσλ / απνκεηψζεηο 3.494 3.879 

Ξξνζσξηλέο δηαθνξέο ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο 152 (521) 

πκςεθηζκέλν ππόινηπν  31/3/2013 (8.184) (5.520) 

6.6.5. πκςεθηζκόο αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ / ππνρξεώζεσλ 

Βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 12, νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα ζπκςεθίδεη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη έλα λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη 

ηξέρνληα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έλαληη ηξερφλησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αθνξνχλ 

ζηε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο κε έδξα ζηελ Διιάδα.  Δπνκέλσο, ηα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εκθαλίδνληαη ζπκςεθηζκέλα ζηελ φςε ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 
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6.6.6. Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα 

Αξ. Δηαηξία Νκίινπ 
Ζκεξνκελία κέρξη ηελ 

νπνία έρεη ειεγρζεί 
θνξνινγηθά 

Πρεκαηηζκέλεο 
πξνβιέςεηο 

1 ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ. 31/12/2008 (199) 

2 ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ.Γ.Δ. 31/12/2009 - 

3 ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 31/12/2009 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms USA, LLC - - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -  - 

8 Creta Farms LTD  -  - 

9 Creta Farms Nordic AB  -  - 

      (199) 

Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξία θαζψο θαη νη εκεδαπέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ππάρζεθαλ ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ 

Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο νινθιεξψζεθε θαη ην 

ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγήζεθε ρσξίο επηθχιαμε.  

Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. Ν έιεγρνο απηφο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο 

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

6.7. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

6.7.1. Βάζε απνηίκεζεο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη θαηά θαηεγνξία θαη επηγξακκαηηθά, νη βάζεηο απνηίκεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

πξηλ ηηο απνζβέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 16. Νη ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπλνιηθά 

αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε κίζζσζε, γίλεηαη ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κηζζψζεηο. 

 

Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο 

Αξ. Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ 
Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο  

θαηά ηελ απφθηεζε 

Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο  

κεηά ηελ απφθηεζε 

1 Γήπεδα - Νηθφπεδα Θφζηνο Αλαπξνζαξκνγή  

2 Θηίξηα Θφζηνο Αλαπξνζαξκνγή ρσξίο ζπκςεθηζκφ απνζβέζεσλ 

3 Κεραλήκαηα Θφζηνο Θφζηνο 

4 Κεηαθνξηθά κέζα Θφζηνο Θφζηνο 

5 Ινηπφο εμνπιηζκφο Θφζηνο Θφζηνο 

6 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε Θφζηνο Θφζηνο 

6.7.2. Κεηαβνιή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

 

Ζ κεηαβνιή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλά θαηεγνξία θαζψο θαη ηα ππφινηπά θάζε θαηεγνξίαο παξαηίζεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΛΟΙΟ 

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

Ξξνζζήθεο 15 - 103 45 17 748 929 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (3) - (5) - (8) 

Κεηψζεηο - (37) (23) (5) - (1) (67) 

Κεηαθνξέο - 118 - - (120) - (2) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 22.725 67.819 50.591 3.292 7.895 8.657 160.981 

Ξξνζζήθεο - 36 4 15 8 49 113 

Απνκείσζε - (867) - - - (483) (1.350) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (0) (0) - (0) - (0) 

Γηάζεζε Frantoio Gentileschi SpA - - - - (7) - (7) 

Κεηψζεηο - - (1) - - - (1) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 22.725 66.988 50.595 3.308 7.896 8.223 159.736 
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Απνζβέζεηο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε 

ΤΛΟΙΟ 

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

Ξξνζζήθεο - 1.209 2.522 98 274 - 4.103 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - (0) - (1) - (1) 

Κεηψζεηο - (8) (17) (5) - - (29) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 - 14.281 32.877 2.893 7.056 - 57.107 

Ξξνζζήθεο - 303 624 20 54 - 1.001 

Απνκείσζε 
 

(197) - - - - (197) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (0) (0) - (0) - (0) 

Γηάζεζε Frantoio Gentileschi SpA - - - - (1) - (1) 

Κεηψζεηο - - (0) - - - (0) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 - 14.386 33.501 2.913 7.108 - 57.909 

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

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 22.725 53.538 17.715 399 839 8.657 103.874 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 22.725 52.602 17.094 394 787 8.223 101.827 
 

 

 

Ζ Δηαηξεία 

Αμία θηήζεο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 
εθηέιεζε 

ΤΛΟΙΟ 

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

Ξξνζζήθεο 15 - 76 45 11 748 895 

Κεηψζεηο - - - - - (1) (1) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 19.763 44.394 45.885 2.870 7.400 8.174 128.487 

Ξξνζζήθεο 
 

1 4 15 4 49 74 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 19.763 44.396 45.890 2.885 7.404 8.223 128.561 

Απνζβέζεηο Νηθφπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Έξγα ππφ 

εθηέιεζε 
ΤΛΟΙΟ 

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

Ξξνζζήθεο - 628 2.194 77 201 - 3.099 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 - 7.234 29.765 2.529 6.655 - 46.183 

Ξξνζζήθεο 
 

157 550 17 41 
 

765 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 - 7.391 30.315 2.546 6.695 - 46.947 

       

  

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

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 19.763 37.160 16.120 341 745 8.174 82.305 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 19.763 37.005 15.575 339 708 8.223 81.614 
 

 

6.7.3. Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Πρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεσλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξέρεηαη αλάιπζε ζε επφκελε παξάγξαθν.  

6.7.4. Βάξε γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ 

Ξιεξνθνξίεο γηα πθηζηάκελα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ βάξε επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ γηα εμαζθάιηζε 

ππνρξεψζεσλ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Βάξε ζηα ελζώκαηα πάγηα γηα θάιπςε ππνρξεώζεσλ   

Αξ. 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

αθηλήηνπ 
Αθνξά ζε: Αμία βαξψλ πνρξεψζεηο πνπ θαιχπηνπλ 

1 Οέζπκλν, Θέζε Ιαηδηκάο ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 50.000 Θνηλφ Δλππφζεθν Νκνινγηαθφ Γάλεην 

2 Αηηηθή, Θξπνλέξη ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 3.900 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
3 Θεζζαινλίθε, Λ. Καγλεζία ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 345 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
4 Ξάηξα, Άλσ Ππραηλά ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 670 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
5 ΒΗΞΔ Ζξαθιείνπ ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 435 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
6 ΒΗΞΔ Ζξαθιείνπ ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ 435 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
7 Ξ.Δ. Αξθαδίαο, Β. Θπλνπξία ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ 3.815 Κεζνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
8 Ρξίθαια, Κεγάια Θαιχβηα ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ 5.000 Κεζνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
9 Ρξίθαια, Κεγάια Θαιχβηα ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ 5.000 Κεζνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
      69.600   
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6.8. Κηζζώζεηο  

6.8.1. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

πάξρνπλ πάγηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ 

θαζαξή αμία ηνπο, ηα κηζζψκαηα πνπ επηβάξπλαλ ηελ πεξίνδν, ηα νλνκαζηηθά κηζζψκαηα πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζπλνιηθά 

θαη κε θαηάηαμε ζην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ, γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξία, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο, από ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή θαη πάγηα 

Όκηινο / Δηαηξεία 

Αξ. Θαηεγνξία παγίσλ 
Ινγηζηηθή αμία 

παγίσλ 

Κηζζψκαηα 
Γαπάλεο 
πεξηφδνπ 

Διάρηζηεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ (νλνκαζηηθή αμία) ηέινπο ρξήζεο, γηα 
φια ηα πάγηα 

Πχλνιν 
Ιήμε επφκελν 

έηνο 
Ιήμε 1-5 έηε 

Ιήμε κεηά 5 
έηε 

1 Δδαθηθέο εθηάζεηο 7.506 21 1.813 245 862 706 

2 Θηίξηα 8.364 31 2.261 367 1.293 600 

    15.870 52 4.073 612 2.156 1.306 

6.9. Έζνδα  

6.9.1. Αλάιπζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 18, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη θαηά 

θαηεγνξία σο εμήο: 

Αλάιπζε εζόδσλ 

    κηινο Δηαηξία 

Αξ.   1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

  Έζνδα θαηά θαηεγνξία         

1 Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 754 1.492 185 564 

2 Ξσιήζεηο πξντφλησλ 18.631 20.630 19.085 20.073 

3 Ξσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ 919 426 851 299 

4 Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 99 5 99 5 

5 Δπηρνξεγήζεηο - δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 52 109 45 69 

6 Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 15 56 30 49 

7 Έζνδα θεθαιαίσλ 15 9 225 160 

  ύλνιν 20.485 22.727 20.519 21.221 

  Ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ηα πην πάλσ έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

1 Ξσιήζεηο 20.403 22.553 20.220 20.942 

2 Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 67 164 74 119 

3 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα 15 9 225 160 

  ύλνιν 20.485 22.727 20.519 21.221 

6.10. Οη επηδξάζεηο κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ ζπλαιιάγκαηνο 

Νη ζπλνιηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα κε δηάθξηζε απηψλ πνπ αθνξνχλ απνηηκήζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ζηηο ινηπέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη ε θίλεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 

πνπ αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Αξ. Ξεξηγξαθή 
1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

κηινο Δηαηξία κηινο Δηαηξία 

Α. Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ζηα απνηειέζκαηα         

1 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (13) (13) (0) (0) 

2 
Ινηπέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα 
απνηειέζκαηα 

- - - - 

  
ύλνιν ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα 
απνηειέζκαηα 

(13) (13) (0) (0) 

Β. Κεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
    

  πφινηπν έλαξμεο (230) - (407) - 

Ξιένλ: Ξηζηψζεηο πεξηφδνπ 8 - 182 - 

Κείνλ: Σξεψζεηο πεξηφδνπ - - - - 

  Τπόινηπν ιήμεο (222) - (225) - 

6.11. Θόζηνο δαλεηζκνύ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ αλαγλσξίζηεθε θφζηνο δαλεηζκνχ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Γ.Ι.Ξ. 23. 



 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1 – 31/3/2013 
 

 

35 

 

6.12. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ  

6.12.1. Γνκή Οκίινπ 

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 

6.12.2. Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Νη ακνηβέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/3/2013 αλήιζαλ ζε 259 ρηι. € γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν 

έλαληη 320 ρηι. € ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012. 

6.12.3. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα 

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 

Βαζηθά 
Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε  

Αγνξέο Αγαζψλ (835)   (835)   

Ξσιήζεηο Αγαζψλ   659 659   

Ξαξνρή πεξεζηψλ   15 15   

Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο 
πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  219 219   

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

(259)     (259) 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 
επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 

(1.094) 893 58 (259) 

 

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα       

κηινο (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 

Βαζηθά 
Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

Αγνξέο Αγαζψλ -   -   

Ξσιήζεηο Αγαζψλ   - -   

Ξαξνρή πεξεζηψλ   - -   

Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο 
πξνο ζπλδεκέλα κέξε  

  - -   

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

(259)     (259) 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ 
επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο 

(259) - - (259) 

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

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

Δηαηξία 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 10.656   10.656       

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ απαίηεζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

17.588   8.261 10   9.316 
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Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα 
ηελ εθδφηξηα 

  (2.461) (2.067) (7)   (386) 

ύλνια 28.244 (2.461) 16.850 3 - 8.930 

 

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

κηινο (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 
9.316       - 9.316 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε γηα ηελ 
εθδφηξηα 

  (386) - - - (386) 

ύλνια 9.316 (386) - - - 8.930 

6.13. Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  

6.13.1. Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

Πηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά, είηε έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

αξρηθή ελνπνίεζε είηε πξνέθπςαλ απφ κεηαγελέζηεξα απνηειέζκαηα ή απφ επηδξάζεηο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ γηα κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζε (1.885) ρηι. €, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 (31/3/2012) είλαη  (1.237) ρηι. €.  

Ζ κεηαβνιή θαηά ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ. 

6.13.2. Πεξηνξηζκνί δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ από ζπγαηξηθέο ζηε κεηξηθή 

Γελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκνί δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ απφ ζπγαηξηθέο ζηε κεηξηθή πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

6.13.3. ύληαμε ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη εηαηξία ζηηο παξνχζεο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηηο Αηνκηθέο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Νη Αηνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαη επεηδή ππάξρεη ζρεηηθή λνκηθή 

ππνρξέσζε. Πηηο Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο, έρνπλ ελνπνηεζεί νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ΓΙΞ 27 

θαη νη θνηλνπξαμίεο ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 31. 

Ππλνπηηθά, ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ελνπνηνύκελσλ εηαηξεηώλ 

Αξ. Δπσλπκία Δηαηξίαο Νκίινπ Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

1 ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ. 
Δθκεηάιιεπζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ (πηελνηξνθεία – ρνηξνζηάζηα – 
εθθνιαπηήξηα – ζθαγεία ), ηελ παξαζθεπή θαη εκπνξία θπξακάησλ θαη ηξνθψλ γηα ηελ 
δηαηξνθή ησλ δψσλ 

2 ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Δ. Ξαξαγσγή, εθηξνθή θαη πάρπλζε δψσλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

3 Creta Farm Cyprus LTD 
Δλάζθεζε ησλ εξγαζηψλ ή επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, εθηξνθήο θαη πάρπλζεο δψσλ 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, παξαγσγήο θηελνηξνθψλ, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, θαηάςπμεο 
θαη δηάζεζεο λσπνχ, εςπγκέλνπ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο σο θαη πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ 

4 Creta Farms USA, LLC Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά  

5 Creta Farms España, S.L. Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηελ ηζπαληθή αγνξά  

6 Creta Farms Nordic AB Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηελ ζνπεδηθή αγνξά 

7 Creta Foods SA Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ 

8 Creta Farms LTD Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ 

6.14. Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ζε θνηλνπξαμίεο 

6.14.1. Θνηλνπξαμίεο  

Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέρεη ε εθδφηξηα παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Θνηλνπξαμίεο θαη ζηνηρεία νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο  Creta Farms Nordic AB Creta Farms España, S.L. 

Δίδνο Θνηλά ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θνηλά ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 50,0% 50,0% 

Δλνπνίεζε Αλαινγηθή Αλαινγηθή 

Δκθάληζε γηα Αλαινγηθή Γξακκή - Γξακκή Γξακκή - Γξακκή 

6.14.2. Δηαηξηθά γεγνλόηα ζε θνηλνπξαμίεο 

Ν κηινο πξνέβε ζηελ πψιεζε ζηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ηηαιηθή θνηλνπξαμίαο «Frantoio Gentileschi SpA». Ππγθεθξηκέλα, 

πσιήζεθαλ νη κεηνρέο πνπ θαηείρε ν κηινο (50%) ζηνλ ηηαιφ θνηλνπξαθηψλ «Grandi Salumifici Italiani». Ν κηινο πιένλ 

εμεηάδεη ελαιιαθηηθά κνληέια ζπλεξγαζίαο ηχπνπ παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηεο θαηλνηφκαο παξαγσγηθήο 

κεζνδνινγίαο. 

6.15. Θέξδε αλά κεηνρή 

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

Αξ. Ξεξηγξαθή 
1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

κηινο Δηαηξία κηινο Δηαηξία 

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή         

  
Θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο ζπλερηδφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

(14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

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 (14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

Β. Αξηζκεηέο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
    

  Βαζηθά θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

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

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ (14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

 

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή 

  1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 Πηαζκηζκέλε ηηκή 

Πεξηγξαθή 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ζκέξεο 
Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Ζκέξεο 
Ξαξνχζα 
πεξίνδνο 

Ξξνεγνχκελε 
πεξηφδνο 

Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά 
κεηνρή 

            

Αξηζκόο Θνηλώλ Κεηνρώλ Έλαξμεο 29.480.000 89 29.480.000 90 29.480.000 29.480.000 

Απμήζεηο             

Αχμεζε κε κεηξεηά - - - - - - 

ύλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλώλ 
Κεηνρώλ 

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 

Νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

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

ύλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλώλ 
Κεηνρώλ 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 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

Αξ. Ξεξηγξαθή κηινο Δηαηξία κηινο Δηαηξία 

Α Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή         

  Βαζηθά Θέξδε Θνηλψλ Κεηνρψλ (14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

  Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (0,4911) (0,3970) (0,0706) (0,0077) 

Β. Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 
  

    

  Απνκεησκέλα θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ (14.477.308) (11.702.094) (2.079.989) (226.135) 

  
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 (0,4911) (0,3970) (0,0706) (0,0077) 
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6.15.1. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πνπ επηδξνύλ ζηα θέξδε αλά κεηνρή 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πνπ λα επηδξνχλ ζηα θέξδε αλά κεηνρή. 

6.16. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

6.16.1. Εεκηέο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαζεσξήζεθαλ νη εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο 

εθαξκφδνληαο απζηεξά θξηηήξηα ζηηο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ αμία αλάθηεζεο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ρα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ε δεκία απνκείσζεο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Εεκηέο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Αξ. Θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
Ππλνιηθφ πνζφ  

Κεηαθνξά ζηα ίδηα 
θεθάιαηα 

Κεηαθνξά ζηα 
απνηειέζκαηα 

κηινο  Δηαηξία κηινο  Δηαηξία κηινο  Δηαηξία 

Α. Εεκηέο απνκείσζεο             

1 Απνζέκαηα 2.938 2.938 - - 2.938 2.938 

2 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1.153 - - - 1.153 - 

3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.440 2.440 - - 2.440 2.440 

  ύλνιν 6.530 5.377 - - 6.530 5.377 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμαλ αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ. 

6.16.2. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Απνζέκαηα 

Γηελεξγήζεθε απνκείσζε ζε βάξνο ησλ απνζεκάησλ χςνπο 2,9 εθ. € κε πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγνχληαλ πξνβιέςεηο γηα ηα απνζέκαηα βξαρείαο ιήμεο. Ζ απζηεξνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο έιαβε ππφςε 

θαζπζηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε 2013 ζηε ρξήζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο λα κελ δηαηεζνχλ έγθαηξα. παξ’ φηη ε δηνίθεζε θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηαρεία 

ξεπζηνπνίεζε ηνπο. 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ην πιάλν αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νκίινπ, παξάιιεια 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ν κηινο πξνέβε ζε απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνζνχ 1,1 εθ. €. 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο  γηα ηηο άπιεο παγηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε πξντφλησλ επαλεμεηάδεη ζηελ αξρή θάζε ρξήζεο 

ηελ σθέιηκε δσή ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ δαπαλήζεθαλ. Παλ απνηέιεζκα ηεο 

επαλεμέηαζεο απηψλ ησλ κεγεζψλ θαζψο θαη απνθάζεσλ γηα ηελ παχζε νξηζκέλσλ ζρεδίσλ ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

ξεπζηφηεηαο δηελεξγήζεθαλ απνκεηψζεηο χςνπο 2,4 εθ. € ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

6.17. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο 

6.17.1. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο / 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, θαηά ηελ 31/3/2013 πθίζηαληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πνζνχ 978 ρηι. €. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αθνξνχλ ζε θαιή πιεξσκή πξνκεζεπηψλ. 

6.18. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.18.1. Κέζνδνο απόζβεζεο γηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία 

Νη κέζνδνη απφζβεζεο, νη σθέιηκεο δσέο ή νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Σξόπνο απόζβεζεο γηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία 

Αξ. Θαηεγνξία Άπισλ Πηνηρείσλ 
Ρξφπνο 

παξαθνινχζεζεο 
Κέζνδνο 

Απφζβεζεο 

Ωθέιηκε Εσή (έηε) 

Απφ Έσο 

1 Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο Θφζηνο Πηαζεξή 20 30 

2 Έμνδα αλάπηπμεο Θφζηνο Πηαζεξή 5 30 

3 Ινγηζκηθά Θφζηνο Πηαζεξή 5 20 
 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. 

6.18.2. Αλάιπζε θίλεζεο άπισλ ζηνηρείσλ 

Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζηε πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ: 

O Όκηινο 

Αμία θηήζεο 
Έμνδα 

αλάπηπμεο 

Γηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΛΟΙΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Ξξνζζήθεο 1.310 235 23 1.569 

Αλαπξνζαξκνγή - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (43) 
  

(43) 

Κεηψζεηο (900) (10) - (910) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 7.647 884 5.357 13.888 

Ξξνζζήθεο 3 20 - 23 

Αλαπξνζαξκνγή (4.332) - - (4.332) 

Γηάζεζε Frantoio Gentileschi SpA - (1) (14) (15) 

Κεηψζεηο - (2) - (2) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 3.318 901 5.343 9.562 

Απνζβέζεηο 
Έμνδα 

αλάπηπμεο 

Γηθαηψκαηα 
βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο 

Ινγηζκηθά ΤΛΟΙΟ 

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Ξξνζζήθεο 468 75 358 901 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 2.060 142 2.332 4.534 

Ξξνζζήθεο 215 23 82 320 

Αλαπξνζαξκνγή (1.892) - - (1.892) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (0) - - (0) 

Γηάζεζε Frantoio Gentileschi SpA - (0) (3) (4) 

Τπόινηπν ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 382 165 2.410 2.958 

     Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 5.689 592 3.360 9.640 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 5.588 742 3.025 9.354 

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Καξηίνπ 2013 2.936 735 2.933 6.604 

6.18.3. εκαληηθά άπια ζηνηρεία πνπ δελ εκθαλίδνληαη ινγηζηηθά 

Ζ εηαηξεία, κε έλαξμε απφ ηε ρξήζε ηνπ 2001, έρεη μεθηλήζεη ηε θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ γηα ηε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

Creta Farms «Δλ Διιάδη», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αθαηξείηαη απφ ην θξέαο δσηθφ ιίπνο κε ρεηξνλαθηηθφ ηξφπν θαη 

πξνζηίζεηαη εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν. 

Ρα ζρεηηθά δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ έρνπλ απνλεκεζεί απφ ηνλ Νξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο θαη απφ ινηπνχο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ αλαγλσξίδνληαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην Γηεζλέο 

Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». 

6.18.4. Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα απνηειέζκαηα 

Πηε ρξήζε ππήξμε κία επηβάξπλζε γηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνζνχ 126 ρηι. €. Ρα έμνδα απηά εκθαλίδνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ εμφδσλ δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

6.19. Γεσξγία  

6.19.1. Οκάδεο Βηνινγηθώλ ηνηρείσλ 

Νη νκάδεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. 
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Οκάδεο Βηνινγηθώλ ηνηρείσλ 

Αξ. Νκάδεο Βηνινγηθψλ Πηνηρείσλ Γξαζηεξηφηεηα ζε: Γηάξθεηα 

1 Θάπξνη κηινο Γηαξθή Κφλν 

2 Σνηξνκεηέξεο κηινο Γηαξθή Κφλν 

3 Θειάδνληα κηινο Γηαξθή Κφλν 

4 Αλαπηπζζφκελα κηινο Γηαξθή θαη Αλαιψζηκα 

5 Ξξν-παρπλφκελα κηινο Γηαξθή θαη Αλαιψζηκα 

6 Ξαρπλφκελα κηινο Αλαιψζηκα 

7 Δπηινγήο κηινο Αλαιψζηκα 

6.19.2. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

Ν κηινο δηαζέηεη κνλάδα παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο, πηζηνπνηεκέλε απφ ηνπο Lloyd’s Register Quality Assurance γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή, πάρπλζε, ζθαγή ρνίξσλ εηδηθήο εθηξνθήο, δει. δηαηξνθή απνθιεηζηηθψο κε ηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη 

πάρπλζε ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε αληηβηνηηθψλ, θαζψο θαη ηελ ρξήζε Hazard analysis (HACCP) θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

Ρα ρνηξηλά βξίζθνληαη ππφ πιήξε θαη ζπλερή θηεληαηξηθφ έιεγρν. Πηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πγείαο ησλ 

δψσλ ζε φια ηα επίπεδα πνπ ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηε κε ρξεζηκνπνίεζε αληηβηνηηθψλ θαηά ην ζηάδην ηεο πάρπλζεο. Ρν 

ζθαγείν ηεο Δηαηξίαο, ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, δηαζέηεη εμνπιηζκφ θαη δηελεξγεί ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δσνηερληθά ζσζηή ζθαγή ησλ δψσλ θαη θπξίσο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

παξαγνκέλνπ λσπνχ θξέαηνο. Ζ δηαζθάιηζε πηζηνπνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ISO θαη HACCP ζε φιεο ηηο 

θάζεηο θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

6.19.3. Σξόπνο απνηίκεζεο ζε εύινγεο αμίεο 

Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κείνλ ηα θφζηε δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σξόπνο απνηίκεζεο ζε εύινγεο αμίεο 

Αξ. Νκάδεο Βηνινγηθψλ Πηνηρείσλ Κέζνδνο απνηίκεζεο ζε εχινγεο αμίεο 

1 Θειάδνληα Βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δψν-εκέξεο αλάπηπμεο ή αλά ηεκάρην 

2 Αλαπηπζζφκελα Βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δψν-εκέξεο αλάπηπμεο ή αλά ηεκάρην 

3 Ξξν-παρπλφκελα Βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δψν-εκέξεο αλάπηπμεο ή αλά ηεκάρην 

4 Ξαρπλφκελα Βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δψν-εκέξεο αλάπηπμεο ή αλά ηεκάρην 

5 Δπηινγήο Βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δψν-εκέξεο αλάπηπμεο ή αλά ηεκάρην 

6 Σνηξνκεηέξεο Βάζεη επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά ηεκάρην 

7 Θάπξνη Βάζεη επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά ηεκάρην 

6.19.4. Κεηαβνιέο βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ κε αλαπξνζαξκνγή 

Νη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε ζηα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΙΞ 41, θαζψο θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε θίλεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

Δύινγε αμία έλαξμεο πεξηόδνπ 3.810 4.587 2.361 2.498 

Αγνξέο πεξηφδνπ 219 - 104 - 

Ξσιήζεηο πεξηφδνπ (149) (327) (0) - 

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (3.791) (1.670) (1.506) (903) 

Δύινγε αμία ιήμεο πεξηόδνπ  3.402 4.631 2.360 2.584 

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

3.313 2.042 1.400 989 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

Θχθιν εξγαζηψλ 2.506 1.997 1.402 903 

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

(408) 45 (2) 86 

          

Δλζσκαησκέλα ζε:         

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

(408) 45 (2) 86 

Θφζηνο εθηξνθήο κελφλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο βηνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(2.629) (1.070) (1.625) (641) 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(3.037) (1.025) (1.627) (555) 
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Εψληα Εψα Αλψξηκα πξνο ζθαγή 15.345 19.614 10.490 11.086 

Εψληα Εψα Ώξηκα πξνο ζθαγή 17.075 23.310 10.834 12.474 

ύλνιν Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
Δλεξγεηηθνύ 

32.420 42.924 21.324 23.560 

6.19.5. Ινηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ θπξηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νχηε έρνπλ ελερπξηαζηεί βηνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ. 

6.20. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

6.20.1. Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλά θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Αξ. Ξεξηγξαθή Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη 
κηινο   Δηαηξία 

31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

1 Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 52   67   41   61 

2 Θαηαζέζεηο ςεσο ζε € Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.760   4.182   3.260   3.592 

3 Θαηαζέζεηο φςεσο ζε ΜΛ  Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11   12   11   11 

  Γεληθό ύλνιν   3.824   4.261   3.312   3.664 

          
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Αξ. Ξεξηγξαθή Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη 
κηινο   Δηαηξία 

31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 12.442   26.417   16.511   29.149 

2 Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 298   6.040   313   5.268 

3 Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 8   92   8   79 

4 
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα 

κέξε 
Ινηπέο απαηηήζεηο 9.312   8.721   24.437   23.441 

5 Ινηπνί ρξεψζηεο Ινηπέο απαηηήζεηο 509   1.873   392   1.588 

  ύλνιν   22.569   43.143   41.661   59.526 

          

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αξ. Ξεξηγξαθή Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη 
κηινο   Δηαηξία 

31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

2 Γηελεθήο πιεξνθνξηθή Α.Δ Ινηπέο Δπελδχζεηο 28   28   28   28 

3 Η.F.S Helllas Ππζηήκαηα Ινηπέο Δπελδχζεηο 15   15   15   15 

  ύλνιν   44   44   44   44 

          

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Αξ. Ξεξηγξαθή Ινγαξηαζκφο Ξαζεηηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη 
κηινο   Δηαηξία 

31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

1 
Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο 
ππνρξεψζεηο 

Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο 49.272   51.327   49.272   51.327 

2 
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο 
πνρξεψζεηο 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 47.526   45.205   40.661   38.702 

3 Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 12.606   26.444   12.724   24.957 

4 Δπηηαγέο πιεξσηέεο Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 7.463   7.456   6.982   6.550 

5 
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ θαη 
ρξεσζηψλ 

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 212   452   183   420 

6 
πνρξεψζεηο πξνο 
ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 398   586   192   313 

  ύλνιν   117.478   131.471   110.014   122.268 

6.20.2. Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  Ξεξηγξαθή Ινγαξηαζκφο πνπ εκθαλίδεηαη 
κηινο Δηαηξεία 

31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 

1 
Δκπνξηθέο 
απαηηήζεηο 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 2.934 865 2.582 683 

2 
Δπηηαγέο 
εηζπξαθηέεο 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.131 - 4.755 - 

3 
Γξακκάηηα 
Δηζπξαθηέα 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 81 - 68 - 

4 Ινηπνί ρξεψζηεο Ινηπέο απαηηήζεηο 1.535 - 1.535 - 

      9.680 865 8.940 683 
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6.20.3. Θίλεζε ινγαξηαζκώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Θίλεζε ινγαξηαζκώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ινγαξηαζκφο πνπ εκθαλίδεηαη 
Όκηινο Δηαηξεία 

1/1/2012 Ξξνβιέςεηο Αληηζηξνθέο 31/3/2103 1/1/2012 Ξξνβιέςεηο Αληηζηξνθέο 31/3/2103 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 865 7.281 - 8.145 683 6.723 - 7.405 

Ινηπέο απαηηήζεηο - 1.535 - 1.535 - 1.535 - 1.535 

  865 8.815 - 9.680 683 8.257 - 8.940 

6.20.4. Γαλεηζκόο 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 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 ήηαλ 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. €. 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εκθαλίδεηαη παξαθάησ: 

ΟΚΗΙΟ - Ιεθηόηεηα δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ     

  < 1 έηνπο 1 κε 5 έηε > 5 εηψλ 

Νκνινγηαθά δάλεηα 1.749 23.300 18.717 

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 1.202 3.797 - 

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 616 2.156 1.302 

  3.567 29.253 20.019 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ - Ιεθηόηεηα δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ     

  < 1 έηνπο 1 κε 5 έηε > 5 εηψλ 

Νκνινγηαθά δάλεηα 1.749 23.300 18.717 

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 1.118 3.797 - 

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 616 2.156 1.302 

  3.483 29.253 20.019 

6.20.5. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν κηινο θαηέρεη επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ν θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο  πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ ησλ Ζ.Ξ.Α. έλαληη ηνπ επξψ. 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο επηπηψζεηο ζηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο απφ πηζαλέο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ επξψ / δνιαξίνπ, ζεσξψληαο φιεο ηηο άιιεο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. Ν πίλαθαο παξνπζηάδεη κεηαβνιέο ζε πνζνζηφ -2% (επλντθφ ζελάξην) θαη +2% (αξλεηηθφ ζελάξην) 

ζηελ ηζνηηκία $/€. Ζ παξαδνρή απηή ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζεσξείηαη επαξθήο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ησλ ηζνηηκηψλ 

θαηά ην α’ ηξίκελν ηνπ 2013. 

  Όκηινο   Δηαηξεία 

Κεηαβνιή ηζνηηκίαο $/€ -2,00% 2,00%   -2,00% 2,00% 

Δπίδξαζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ - -   222.218 (213.493) 

Δπίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα - -   164.441 (157.985) 

            

6.20.6. Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Ρελ 31ε Καξηίνπ 2013, Ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ 

επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ 

ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ κεηαβάιινληαλ ζε πνζνζηφ ±10% ζεσξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ε επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα ζα αλεξρφηαλ ζε ± 864 ρηι. € ελψ ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα αλέξρνληαλ ζε ± 640 ρηι. €, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε 

ηπρφλ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ θαηαζέζεηο. 
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6.20.7. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Θαζπζηεξήζεηο 

Ρν ππφινηπν πνπ αθνξά ηηο απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ, αθνξά ππφινηπν µεηά απνµεηψζεσλ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε 

εμαζθαιίζεηο ή άιιεο πηζησηηθέο αλαβαζµίζεηο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Νµίινπ ζεσξεί φηη φζεο απαηηήζεηο δελ έρνπλ απνµεησζεί 

είλαη πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζµσλ πνπ δελ έρνπλ απνµεησζεί. Ξαξαθάησ 

γίλεηαη δηαρσξηζµφο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νµίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζε  

 Κε ιεμηπξφζεζµεο,  

 Ιεμηπξφζεζµεο ρσξίο ζεµαληηθφ θίλδπλν αζέηεζεο  

 Ιεμηπξφζεζµεο µε ζεµαληηθφ θίλδπλν αζέηεζεο θαη  

 Απνµεησµέλεο 

Δηαηξεία - Θαζπζηέξεζε απαηηήζεσλ 

Ξεξηγξαθή ύλνιν 
Κε 

ιεμηπξφζεζκεο 

Ιεμηπξφζεζκεο 
ρσξίο θίλδπλν 

αζέηεζεο 

Ιεμηπξφζεζκεο 
κε θίλδπλν 
αζέηεζεο 

Απνκεησκέλεο 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 19.094 12.664 3.847 2.582 (2.582) 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 5.068 313 - 4.755 (4.755) 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 76 8 - 68 (68) 

  24.238 12.985 3.847 7.405 (7.405) 

      Όκηινο - Θαζπζηέξεζε απαηηήζεσλ 

Ξεξηγξαθή ύλνιν 
Κε 

ιεμηπξφζεζκεο 

Ιεμηπξφζεζκεο 
ρσξίο θίλδπλν 

αζέηεζεο 

Ιεμηπξφζεζκεο 
κε θίλδπλν 
αζέηεζεο 

Απνκεησκέλεο 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 15.376 12.217 225 2.934 (2.934) 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 5.429 298 - 5.131 (5.131) 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 89 8 - 81 (81) 

  20.894 12.523 225 8.145 (8.145) 

ζνλ αθνξά ζηηο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ρσξίο θίλδπλν αζέηεζεο, ε ειηθία απηψλ έρεη σο εμήο: 

Δηαηξεία  - Ζιηθία απαηηήζεσλ (εκέξεο) 

Ξεξηγξαθή ύλνιν 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 12.664 945 1.161 2.116 2.640 5.803 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 313 72 67 102 72 - 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 8 8 - - -   

  12.985 1.025 1.228 2.218 2.712 5.803 

       Όκηινο  - Ζιηθία απαηηήζεσλ (εκέξεο) 

Ξεξηγξαθή ύλνιν 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 12.217 945 1.161 2.116 2.640 5.356 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 298 72 67 102 57 - 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 8 8 - - - - 

  12.523 1.025 1.228 2.218 2.697 5.356 

Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                

Ξεξηγξαθή 
κηινο   Δηαηξία 

31/3/2013   31/12/2012   31/3/2013   31/12/2012 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ 
3.824   4.261   3.312   3.664 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 22.569   43.143   41.661   59.526 

Γεληθό ύλνιν 26.392   47.405   44.974   63.190 
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6.21. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο  

6.21.1. 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 Σνίξνη / Σνηξηλφ Θξέαο Βαζηθά πξντφληα Αιιαληηθά 

6.21.2. Απνηειέζκαηα αλά ιεηηνπξγηθό ηνκέα 

Ρα απνηειέζκαηα αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Απνηειέζκαηα αλά ιεηηνπξγηθό ηνκέα     

  Αιιαληνβηνκεραλία Υνηξνηξνθηθή ύλνιν 

  31/3/2013 31/3/2012 31/3/2013 31/3/2012 31/3/2013 31/3/2012 

Ξσιήζεηο 17.106 20.305 3.297 2.248 20.403 22.553 

Θφζηνο πσιεζέλησλ (9.708) (11.667) (3.395) (2.455) (13.103) (14.122) 

Κηθηό θέξδνο 7.399 8.638 (98) (206) 7.300 8.432 

              

Έμνδα δηνίθεζεο (1.507) (1.541) (79) (53) (1.587) (1.594) 

Έμνδα δηάζεζεο (5.207) (6.122) (148) (132) (5.355) (6.253) 

Ινηπά έζνδα / έμνδα (141) (246) 33 (77) (109) (323) 

EBIT 543 729 (293) (468) 250 261 

6.21.3. Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζεκαληηθή ρώξα 

Θύθινο εξγαζηώλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρψξα 1/1 - 31/3/2013 1/1 - 31/3/2012 

Διιάδα 19.833 21.356 

Θχπξνο 362 403 

Ηζπαλία 208 284 

Ακεξηθή 0 269 

Πνπεδία - 121 

Ηηαιία - 120 

ύλνια 20.403 22.553 

6.21.4. Πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνύο πειάηεο 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δχν πειάηεο ηνπ νκίινπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο αιιαληνβηνκεραλίαο, 

ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ηνπ ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 37% απηνχ. 
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ηνηρεηά θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 1/1 - 31/03/2013 
 

 

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ:

Λφκηκνο Διεγθηήο :

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Ρχπνο έθζεζεο επηζθφπεζεο:

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

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 101.827 103.874 81.613 82.305 Θχθινο εξγαζηψλ (κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 17.897 20.557 18.818 20.038

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.604 9.353 4.585 7.201 Θχθινο εξγαζηψλ (βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 2.506 1.997 1.402 903

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.743 10.737 23.715 23.786 ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 20.403 22.553 20.220 20.942

Απνζέκαηα 10.708 13.820 9.065 11.760 Κηθηφ θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ) 7.831 7.460 7.801 8.855

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 12.748 32.549 16.832 34.496

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16.030 17.877 31.810 32.849

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 158.660 188.210 167.620 192.397 Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2.629) (1.070) (1.625) (641)

Κηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 7.300 8.432 7.577 9.203

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 12.382 12.382 12.382 12.382

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 11.846 26.314 29.449 41.151 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (16.828) (1.764) (14.179) 109

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α) 24.227 38.695 41.830 53.533 Θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (Α) (14.676) (2.203) (11.702) (226)

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (β) (1.885) (1.688) - - - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.477) (2.080) (11.702) (226)
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 22.342 37.007 41.830 53.533 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (199) (123) - -

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49.272 51.327 49.272 51.327

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 8.917 11.031 6.152 8.592 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 10 227 - -

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 47.526 45.205 40.661 38.702 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) (14.666) (1.976) (11.702) (226)

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 30.603 43.640 29.704 40.244 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.469) (1.898) (11.702) (226)
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ (δ) 136.319 151.203 125.790 138.864 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (197) (77) - -
ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 158.660 188.210 167.620 192.397

Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,4911) (0,0706) (0,3970) (0,0077)

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

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (14.666) (1.976) (11.702) (226) Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (16.828) (1.764) (14.179) 109

Ινηπέο θηλήζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ - - - - Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) - - - -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα - - - - Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρψλ - - - - Απνζβέζεηο 1.309 1.225 962 958

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 14.917 - 13.439 -

Ξξνβιέςεηο 234 4 234 -

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) - (13) -

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

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.173 2.035 2.085 1.918

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 118 1.271 255 1.204

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 10.594 (5.096) 11.258 (5.995)

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (10.539) 2.427 (11.393) 2.318

Κείνλ:
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.142) (1.531) (1.142) (1.439)

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (1) (2) (1) (2)

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - - - -

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

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ & ινηπψλ επελδχζεσλ - - (25) (150)

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

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

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2 4 2 -

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο - 0 - -

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - - -

Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ - - - -

3. Πηε ζεκείσζε 6.6 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - - - -

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

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

κηινο Δηαηξεία Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - -

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 200 199 Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - -

Ινηπέο πξνβιέςεηο 534 434 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 357 2.845 - 2.845

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

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (52) (110) (52) (110)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - - - -

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - - - -

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

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 4.261 5.405 3.664 4.856

κηινο Δηαηξεία Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 0 (3) - -

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

- Δθξνέο - 835

- Απαηηήζεηο 9.316 28.244

- πνρξεψζεηο 386 2.461

- Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 259 259

- Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - -

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

& ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ

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

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ ΣΑΘΗΡΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ

11. Νη ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Α.Γ.Ρ. Μ 331005 / 86 Α.Γ.Ρ. Π 728648/00

Α.Κ. Αδείαο Α' Ράμεσο : 0001235

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ:

www.cretafarm.gr

Ληδαλάηνο Γεκήηξεο (ΑΚ ΠΝΔΙ 11521)

Grant Thornton  (AM ΠΝΔΙ 127)

Ρεηάξηε, 29 Καίνπ 2013

10. Θακία ελνπνηνχκελε εηαηξεία δελ  θαηέρεη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/3/2013. Νχηε ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο ηελ 

31/3/2013.

Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €
ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

- 96

Ρέζπκλν, 29 Καίνπ 2013

22.342 43.885

(352)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

9. Ρα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηι. € φπσο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο

8. Ρα θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία.

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 

επελδχζεσλ

3. Ν κηινο πξνέβε ζηε δηάζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλνπξαμίαο "Frantoio Gentileschi SpA".Πηε ζεκείσζε 6.14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

δίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ ελ ιφγσ θνηλνπξαμία δελ ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.

2.825

(1.413)(437) (979)

-(175)

7. 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.

2. Πηε ζεκείσζε 6.12 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γλσζηνπνηνχληαη νη επσλπκίεο, ε ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηηο 

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

κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκφζηεθε γηα θάζε εηαηξεία θαη θνηλνπξαμία.

1. Ρν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο επηζθφπεζεο ηνπ Λφκηκνπ Διεγθηή αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε Γηνίθεζε ζηελ πεξίνδν επαλεμέηαζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα. Παλ απνηέιεζκα δηελήξγεζε πξφζζεηεο 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 14,9 εθ. € γηα ηνλ κηιν θαη 13,4 εθ. € γηα ηελ Δηαηξεία θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ (3,8 εθ € θαη 3,5 εθ. € αληίζηνηρα) ε ζπλνιηθή επίπησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνξνχζε έλα πνζφ ηεο ηάμεο 11 εθ. € γηα ηνλ κηιν θαη 9,9 εθ. € γηα ηελ 

Δηαηξεία.

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ

45 (2) 86

261 (12.319) 1.867

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

(01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα)

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

5. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31/3/2013 αλήιζε ζε 598 άηνκα γηα ηνλ κηιν θαη 568 γηα ηελ εηαηξεία. Θαηά ηελ 31/3/2012 ν 

κηινο απαζρνινχζε 664 άηνκα θαη 619 ε εηαηξεία.

6. Νη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο / εθξνέο) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη 

ζην Γ.Ι.Ξ. 24, κε δηαθξηηή παξάζεζε ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο, έρνπλ σο εμήο:

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

45.860 53.533 57.087

41.830 56.860

4. Ρα πνζά ησλ ζσξεπηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν κηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ 

(31.03.2013 θαη 31.03.2012 αληίζηνηρα)

37.008

ΘΡΔΣΑ  ΦΑΡΚ

ΑΡ. ΚΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

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

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

ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2.825

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.  Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ 
εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ

(14.667)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

(408)

ΟΚΗΙΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(13.358) 1.486

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Κε ζχκθσλε γλψκε - Θέκα έκθαζεο

(11.358)

2. Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν κηινο πξνέβε ζε αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 6.4.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

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

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

Θέξδε / (δ εκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ, απνζβέζεσλ θαη κεηαβνιήο εθηηκήζεσλ
1.559 1.486 2.081


