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A. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εκδότη 
 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» : 

1. Εµµανουήλ ∆οµαζάκης 

2. Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης 

3. Ελένη ∆οµαζάκη 

 

Βεβαιώνουµε και δηλώνουµε, εξ όσων γνωρίζουµε, ότι : 

Α) Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο 1/1 - 

30/06/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου του εκδότη καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Β) Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις  πληροφορίες που απαιτούνται, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του 

∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

 

Ρέθυµνο, 30 Αυγούστου 2013 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Το Μέλος ∆.Σ. 

   

∆οµαζάκης Εµµανουήλ ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος ∆οµαζάκη Ελένη 

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

Η παρούσα Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία ακολουθεί, αφορά στη 

χρονική περίοδο του α’ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2013 (01.01.2013 – 30.06.2013).  

Η εν λόγω έκθεση συντάχτηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

1/434/2007 αρ. 3 και Απ. 7/448/11.10.2007 άρθρο 4. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου για το α’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης 

2013 καθώς επίσης και τα σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στη περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του 

Οµίλου ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο β’ εξάµηνο της χρήσης 2013 και γίνεται αναφορά σε εκτιµήσεις και εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το β’ εξάµηνο της χρήσης 2013. 

Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 

Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε 43,5 εκ. € εµφανίζοντας µείωση 5,4% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2012. Τα 

αντίστοιχα µεγέθη για τη µητρική εταιρεία ανήλθαν σε 43,1 εκ. € την περίοδο του 2013 και 42,5 εκ. € την αντίστοιχη 

περίοδο του 2012, ήτοι αυξηµένα κατά 1,3%, γεγονός που δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης αποδεικνύει 

την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της εταιρείας.  

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

Το EBITDA του Οµίλου ανήλθε σε 2,5 εκ. €,  έναντι 3,2 εκ. € το 2012. Τα αντίστοιχα µεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 3,2 

εκ. € για την περίοδο 1/1-30/6/2013 έναντι 5,4 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012.  

Η υποχώρηση στα ενοποιηµένα µεγέθη, οφείλεται αφ’ ενός στην επιδείνωση της καταναλωτικής ζήτησης, λόγω τόσο της 

οικονοµικής συγκυρίας, όσο και του διατροφικού σκανδάλου αλόγου που επιβάρυνε το β’ τρίµηνο της περιόδου. Επιπλέον, 

βρίσκεται εν εξελίξει πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της εταιρείας, γεγονός που επιβάρυνε επιπλέον τα εταιρικά 

και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, αναµένοντας τα οφέλη του προγράµµατος στο β’ εξάµηνο καθώς και στο έτος 

2014. 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, τόκων 

Η προαναφερθείσα µείωση της οργανικής κερδοφορίας σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα επενδυτικά αποτελέσµατα, απόρροια 

των διαρθρωτικών κινήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης, είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση 

των αποτελεσµάτων προ φόρων, τόκων σε ζηµίες 14,8 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Τα σχετικά µεγέθη για την εταιρεία είναι ζηµιές 12,1 εκ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2013, έναντι κερδών 3,5 εκ. ευρώ το 2012. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα one-off έκτακτα αποτελέσµατα που επιβάρυναν την περίοδο τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 

τόκων ανέρχονται σε οριακά κέρδη 80 χιλ. € για τον Όµιλο και 1,3 εκ. € για την εταιρεία. 

∆ανεισµός 

Ο καθαρός δανεισµός της εταιρείας διαµορφώθηκε στα 88,6 εκ. € έναντι 86,3 εκ. € την 31/12/2012, απόρροια κυρίως λόγω 

της ανάγκης στήριξης του κεφαλαίου κίνησης µε σκοπό την κάλυψη τρέχουσας ζήτησης.  

Περαιτέρω, σε επίπεδο οµίλου ο καθαρός δανεισµός διαµορφώθηκε στα 94,9 εκ. € έναντι 92,2 εκ. € την 31/12/2012.  

Αριθµοδείκτες 

    Όµιλος   Εταιρεία 

    1/1 - 30/6/2013   1/1 - 30/6/2012   1/1 - 30/6/2013   1/1 - 30/6/2012 

Μικτό περιθώριο   38,20%   39,56%   39,03%   42,87% 

Περιθώριο Ebitda* (Προσαρµοσµένο)   5,91%   7,07%   7,55%   12,87% 

Περιθώριο Ebit   0,18%   1,74%   3,08%   8,34% 

                  

Σηµαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 

Γεγονότα περιόδου αναφοράς 

Σύναψη δανείου 

Η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ποσού € 3 εκ. € µε τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύµατα: 
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− ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

− ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

− ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

− «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» (ως ειδική διάδοχος της «Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ») 

− ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

Την 16η Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε, µέσω διµερών συµβάσεων χρηµατοδότησης/παροχής πιστώσεως µε ανοικτό 

αλληλόχρεο λογαριασµό, πρόωρη εκταµίευση του ποσού κατ’ αναλογία του ποσοστού συµµετοχής τους στο εκδοθησόµενο 

∆άνειο. 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µετόχων 

Την 30η Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυµνο. 

Συνοπτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν έχουν ως εξής: 

− Εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 

− Εγκρίθηκε η µη διανοµή µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 

− Εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβουλίου της εταιρείας 

 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 

Αβεβαιότητες 

Συνοπτικά οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες για το β’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης αναφέρονται παρακάτω: 

− Ο κλάδος τροφίµων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν και η διείσδυση των εισαγωγών είναι 

περιορισµένη, η ραγδαία µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος ενδέχεται να στρέψει µέρος του αγοραστικού κοινού σε 

προϊόντα χαµηλότερης τιµής και κατά κανόνα ποιότητας.  

− Αύξηση στις διεθνείς τιµές των πρώτων υλών ή ελλείψεις αυτών ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά το κόστος 

παραγωγής της εταιρείας. 

− Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ρυθµιστικό περιβάλλον που αφορά σε περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα υγιεινής και 

ασφάλειας. Αλλαγές στο ρυθµιστικό περιβάλλον µπορούν να οδηγήσουν σε νοµικές υποχρεώσεις και πρόσθετα κόστη. 

− Η οικονοµική κρίση που επικρατεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα θα µπορούσε ενδεχοµένως να επιβαρύνει 

περαιτέρω τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας. Τα επιπλέον µέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο 2014-2015  θα  

µειώσουν περαιτέρω το διαθέσιµο εισόδηµα και πιθανόν να επηρεάσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας µας. 

Επιπλέον, η διαφαινόµενη υποχώρηση του τουρισµού την τρέχουσα περίοδο ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τις 

πωλήσεις στον χώρο του HORECA.  

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.  

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζει στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στον Όµιλο οικονοµική ζηµία 

λόγω αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων που ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά 

την οµαλή ρευστότητα του Οµίλου.  

Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος µεριµνά, µε βάσει την ακολουθούµενη πολιτική, για την κατά το 

δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε µεγάλο αριθµό πελατών, ενώ εφαρµόζει µε συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που 

παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούµενες πιστώσεις να µην αποκλίνουν από το ανά πελάτη 

ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Παράλληλα, µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται µέσω εταιρείας ασφάλειας πιστώσεων ή factoring.  

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήµατα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει.  

Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιµώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηµατίζεται η σχετική πρόβλεψη 

αποµείωσης. 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όµιλος να µην µπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις του. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας µε καθηµερινή παρακολούθηση των χρηµατοροών του και κυλιόµενη 

πρόβλεψη αυτών σε εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση.  

Στο υφιστάµενο περιβάλλον δραστικού περιορισµού δανειοδοτήσεων, η προσεκτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 

αποτελεί µονόδροµο. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου νοµίσµατος. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Οµίλου γίνεται µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού 

περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας), το οποίο είναι το Ευρώ. 

Η δραστηριότητα του Οµίλου στις αγορές του εξωτερικού δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος βάσει του 

οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου ή της Εταιρείας ενδέχεται 

να παρουσιάσουν αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου συναλλάγµατος. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς 

µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά 

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

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 

Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βιολογικά στοιχεία, εµπεριέχουν ορισµένους ειδικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι 

αφορούν στις ασθένειες των ζώων και την πιθανή απώλεια µεγάλου όγκου αυτών. Η εταιρεία προσαρµοζόµενη στις 

κοινοτικές οδηγίες και την κείµενη νοµοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν 

κινδύνους που πιθανόν να υπάρξουν. 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την 

εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες καθώς επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά 

στελέχη της εταιρείας.  

Η εταιρεία προµηθεύεται από τα συνδεδεµένα µέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προµηθεύει αγαθά και παρέχει 

υπηρεσίες σε αυτά. Παράλληλα, υπάρχει συµφωνία χρηµατοδότησης σε εταιρεία του Οµίλου καθώς και παροχή εγγυήσεων 

και εξασφαλίσεων. 

Η δοµή του Οµίλου µε βασικά στοιχεία των εταιρειών που περιλαµβάνονται σε αυτόν, παρατίθεται παρακάτω: 

∆οµή Οµίλου 

α/α Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Συµµετοχή Σχέση µε µητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Ελλάδα 95% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Κύπρος 100% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farm Espana SL Ισπανία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

6 Creta Foods SA Λουξεµβούργο 100% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έµµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms Nordic AB Σουηδία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

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

 

 

Οι συναλλαγές µε την εκδότρια, ανά κατηγορία εταιρειών, όπως αυτές κατατάσσονται βάσει της σχέσης τους µε την 

εκδότρια (θυγατρικές, κοινοπραξίες κλπ), παρουσιάζεται παρακάτω. 
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  Πελάτης 

Π
ρ

ο
µ

η
θ

ευ
τ
ή

ς   Μητρική 
Θυγατρικές / 
Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη 

Σύνολο 

Μητρική   2.910 - 2.910 

Θυγατρικές 1.221 495 1 1.717 

ΣΥΝΟΛΟ 1.221 3.406 1 4.627 
  

 

 

 

 

 

   

  Χρεώστης 

Π
ισ

τ
ω

τ
ή

ς 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη 
Σύνολο 

Μητρική   16.007 9.154 25.161 

Θυγατρικές - 41 17 57 

ΣΥΝΟΛΟ - 16.047 9.171 25.218 

      

  Έξοδα 

Έ
σ

ο
δ

α
 

  Μητρική Θυγατρικές 
Λοιπά συνδεδεµένα 

µέρη 
Σύνολο 

Μητρική   1.889 - 1.889 

Θυγατρικές 1.459 - - 1.459 

ΣΥΝΟΛΟ 1.459 1.889 - 3.349 

 

Οι αµοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 547 χιλ. € 

Εκτιµήσεις και εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το β’ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 

Το β’ εξάµηνο του 2012 αναµένεται να συνεχισθούν οι πιέσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

εταιρεία, τόσο σε επίπεδο καταναλωτικής ζήτησης, απόρροια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, όσο και σε επίπεδο 

µείωσης των πιστωτικών ορίων αλλοδαπών προµηθευτών προς τις ελληνικές βιοµηχανίες.  

Επιπλέον, η διαφαινόµενη αύξηση της τιµής των ζωοτροφών διεθνώς ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κερδοφορία 

του Οµίλου, αν συνεχισθεί επί µακρόν.  

Παρόλαυτά, η εταιρεία έχει θέσει σε ισχύ πρόγραµµα εξορθολογισµού των λειτουργιών της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό, προκειµένου να αναπροσαρµόσει την δοµή της στα νέα δεδοµένα των εκάστοτε αγορών, όπου δραστηριοποιείται.  

Παράλληλα, επαναξιολογεί την εµπορική της πολιτική µε γνώµονα την βελτίωση της σχέσης κερδοφορίας προς απαιτούµενα 

κεφάλαια κίνησης, ενώ τέλος συνεχίζει την περαιτέρω ενδυνάµωση της σχέσης της µε το καταναλωτικό κοινό, 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα προσαρµοσµένα εντούτοις στις νέες συνθήκες.     

 

 

Ρέθυµνο, 30 Αυγούστου 2013 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

  

∆οµαζάκης Εµµανουήλ ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

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

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» 

(η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της  30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 

ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων του άρθρου 5 του 

Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). 

∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση 

την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε 

την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η 

συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις» και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 

2013 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους  ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

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

Θέµα Έµφασης 

Η διοίκηση στην περίοδο επανεξέτασε ορισµένες εκτιµήσεις της αναφορικά µε τους κινδύνους αποµείωσης στοιχείων του 

Ενεργητικού µε βάση τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα. Σαν αποτέλεσµα διενήργησε πρόσθετες προβλέψεις αποµείωσης 

συνολικού ποσού 14,9 εκ. € για τον Όµιλο και 13,4 εκ. € για την Εταιρία και µετά τον υπολογισµό του σχετικού 

αναβαλλόµενου φόρου (3,8 εκ € και 3,5 εκ € αντίστοιχα) η συνολική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια αφορούσε ένα ποσό της 

τάξης 11εκ. € για τον Όµιλο και 9,9 εκ.  € για την Εταιρία. 

Σχετικές αναφορές γίνονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, στις παραγράφους 6.1.1, 6.15 και 6.19. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.  

 

Παλαιό Φάληρο, 30 Αυγούστου 2013 

∆ηµήτρης Ντζανάτος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 11521 
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∆. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις  
 

 

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

στις 30/8/2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cretafarm.gr καθώς και 

στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

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

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του εκδότη, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 

θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

 

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

   

∆οµαζάκης Εµµανουήλ  ∆οµαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.∆.Τ Ι 975738 / 74  Α.∆.Τ. ΑΒ 187558 / 06 

 

 

 

  

Ο Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής  Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου 

   

Παπαδόπουλος Ιωάννης  Τσακίρης Ευάγγελος 

A.∆.T. Ξ 331005/86  Α.∆.Τ. Σ 728648/00 

Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0001235 

Λογιστής Α’ τάξης 

 

 

 

  



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1/1 – 30/6/2013 
 

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το πρώτο εξάµηνο του 2013 βρίσκει την Ελλάδα σε ύφεση αποτέλεσµα της δύσκολης δηµοσιοοικονοµικής προσαρµογής και 

τον κλάδο των αλλαντικών, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, να συγκλονίζεται από διατροφικά σκάνδαλα σχετικά µε κρέας αλόγου. Η 

Creta Farms απέχοντας από κάθε ανάµιξη, κατάφερε να διατηρήσει το ύψος των πωλήσεων στα ίδια επίπεδα µε την 

προηγούµενη περίοδο παρ’ όλες τις δύσκολες οικονοµικές  συνθήκες.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η ∆ιοίκηση του Οµίλου αναθεώρησε το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης εστιάζοντας στο 

διεθνές προσανατολισµό του και στις µεταβαλλόµενες εθνικές συνθήκες. Εν προκειµένω, στα πλαίσια λειτουργίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, συστάθηκε «Επιτροπή Προβλέψεων και Αποµειώσεων» η οποία έχει ως σκοπό τη λήψη αποφάσεων 

για την αποµείωση απαιτήσεων καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διενέργεια προβλέψεων για γεγονότα τα 

οποία αναµένεται να καταλήξουν σε µελλοντική εκροή πόρων. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ένα εκτελεστικό µέλος ∆.Σ., ο 

Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής και η Νοµικός Σύµβουλος. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής, ο Όµιλος προέβη σε µεταβολή στις εκτιµήσεις για αποµείωση στοιχείων του 

ενεργητικού. Η µεταβολή αυτή επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά 13,4 εκ. € και του Οµίλου κατά 14,9 εκ. €. 

Σηµειώνεται ότι προς καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του Οµίλου κατά το α’ εξάµηνο, στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος εµφανίζεται διακεκριµένα η επίδραση αυτή. 

Η ∆ιοίκηση, στα πλαίσια της πολιτικής της για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και προκειµένου να 

διευκολύνει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και να αµβλύνει κάθε πιθανή ένσταση από δυνητικούς συνεργάτες έλαβε 

σηµαντικές αποφάσεις για συνολική αναδιοργάνωση του Οµίλου οι οποίες θα τεθούν για έγκριση στα αρµόδια όργανα.  

Μεταξύ των προτάσεων της ∆ιοίκησης περιλαµβάνονται η απορρόφηση από τη µητρική εταιρία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε  των 

θυγατρικών της εταιριών ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε  και ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και η αύξηση κεφαλαίου στη θυγατρική της στις 

Η.Π.Α «Creta Farm USA» µέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης.  

Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της ∆ιοίκησης µε βασικούς πυλώνες: 

− Τη δηµιουργία ενός ευέλικτου σχήµατος στην εγχώρια αγορά συγκεντρώνοντας στη µητρική εταιρεία τις εγχώριες 

λειτουργίες του Οµίλου. 

− Την επικέντρωση σε εναλλακτικά µοντέλα συνεργασίας για άµεση διείσδυση στις ξένες αγορές µέσω συµφωνίας 

παραχώρησης των δικαιωµάτων χρήσης της καινοτόµας παραγωγικής µεθοδολογίας  

− Την προσαρµογή των δοµών του συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισµό του Οµίλου 

− Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου σε νέες αναπτυσσόµενες δραστηριότητες  

− Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Οµίλου 
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον Όµιλο 

2.1.1. Επωνυµία 

Οι οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν τον Όµιλο που η µητρική εταιρία έχει την επωνυµία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.». 

2.1.2. Η Εταιρεία 

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυµνο) τον Οκτώβριο του 

1979 και η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αρκαδίου Ρεθύµνης, 15ο Χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ρεθύµνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 

74100, Θέση Λατζιµάς).  

Οι µετοχές της εταιρείας είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από την 3η Απριλίου 2000. Οι µετοχές της 

εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης». Ανήκει στον κλάδο «Τρόφιµα και 

Ποτά - Τρόφιµα». 

2.1.3. Αντικείµενο και δραστηριότητες 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όµιλος είναι:  

1. H εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ζώων προέλευσης 

εσωτερικού ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκµετάλλευση σφαγείου αυτών. 

2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία νωπού, εψυγµένου και κατεψυγµένου κρέατος, 

συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτού, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

3. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ψαριών, αλιευµάτων και υδρόβιων οργανισµών κάθε 

είδους, γόνου υδρόβιων οργανισµών κάθε είδους, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων 

συναφών παραγωγής τρίτων. 

4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, 

αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ελαιολάδου και ελαίων, καφέ και ροφηµάτων, κρασιού, οίνου, 

ρακής, τσικουδιάς, ρακόµελου, ούζου, τσίπουρου, ποτών και ηδύποτων κάθε είδους, οινοπνευµατωδών ή µη, συναφών 

ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων. 

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, 

κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία κτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και εξειδικευµένων 

τροφών και πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/ µεθόδων καλλιέργειας, 

κατεψυγµένων ή µη τροφίµων, αρτοσκευασµάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκισµάτων και γλυκών, παντός είδους 

γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ειδών διατροφής 

γενικότερα, καθώς και των σχετικών πρώτων υλών και πάσης φύσης καταναλωτικών αγαθών. 

6. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων και µονάδων βιολογικού καθαρισµού, παραγωγής οργανικού 

λιπάσµατος, λιπασµατοποίησης απορριµµάτων, αδρανοποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων 

(στερεών και υγρών) των εγκαταστάσεων και µονάδων της Εταιρίας, και η εκµετάλλευση, διακίνηση, εµπορία και παροχή 

σχετικών υπηρεσιών αναφορικά µε τα πάσης φύσεως προϊόντα και υποπροϊόντα, που συνεπάγεται η λειτουργία και 

διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων και µονάδων, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια 

χρήση ή και πώληση. 

7. Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικού τοµέα (ενδεικτικά ανέγερση κτιρίων, επισκευές κλπ.). 

8. Η δραστηριοποίηση στο χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και ειδών διατροφής και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, 

προώθηση, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων απαραίτητων 

για τη λειτουργία και εκµετάλλευση χώρων εστίασης και διατροφής (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος). 

9. Η έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση, βελτίωση, προώθηση, παραχώρηση, παροχή σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 

και εκπαίδευσης, και εµπορία σύγχρονων ή/και καινοτόµων µεθόδων και τεχνογνωσίας καλλιέργειας, πάχυνσης, παραγωγής, 

επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης, προώθησης, εκµετάλλευσης, διαχείρισης και εµπορίας όλων των αντικειµένων της 

Εταιρίας, µέσα στο πλαίσιο του σκοπού αυτής. 

2.1.4. Εταιρεία µε περιορισµένη χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της λήγει το 2029.  
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Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί µόνο απόφαση της Γ.Σ. 

των µετόχων, µε καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 

2.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις  

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

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

2.2.1. Περίοδος και νόµισµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2013 µέχρι 30/6/2013. Τα ποσά εµφανίζονται σε αυτές σε 

χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν στην περίοδο 1/1-30/6/2012 για τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων, κατάστασης 

ταµειακών ροών και κατάστασης µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την 31/12/2012 για τα στοιχεία της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

2.2.2. Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

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

(IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ισχύ στην περίοδο αναφοράς.  

2.2.3. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Κατά 

την εκτίµηση της διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αµφισβητεί την ορθότητα εφαρµογής αυτής της αρχής. 

2.2.4. Ακριβοδίκαιη εικόνα 

Η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, 

τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της εταιρίας και του οµίλου. 

2.2.5. ∆οµή σηµειώσεων 

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

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

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

«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».  

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

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

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

Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος.  

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

Αναφοράς. 

2.2.6. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 30 Αυγούστου 2013. 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  Σηµειώσεις Όµιλος   Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   30.06.2013   31.12.2012   30.06.2013   31.12.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1.1 101.065 
 

103.874 
 

81.067 
 

82.305 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1.2 6.527 
 

9.353 
 

4.499 
 

7.201 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  5.1.3 3.957 3.810 
 

2.914 
 

2.361 

Υπεραξία 5.1.4 9.947 

 

9.947 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.1.5 - 

 

- 
 

23.530 
 

23.576 

Λοιπές Επενδύσεις 5.1.6 133 44 
 

133 
 

44 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.1.7 767 745 
 

166 
 

166 

Αποθέµατα 5.1.8 7.149 

 

10.010 
 

6.479 
 

9.399 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.1.9 10.147 32.549 
 

13.533 
 

34.496 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.1.10 12.725 
 

13.616 
 

30.024 
 

29.185 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 5.1.11 3.084 
 

4.261 
 

2.785 
 

3.664 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   155.502   188.210   165.130   192.397 

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 

Μετοχικό  Κεφάλαιο 5.2.1 12.382 
 

12.382 
 

12.382 
 

12.382 

Υπέρ το Άρτιο 5.2.2 1.753 
 

1.753 
 

1.753 
 

1.753 

Αποθεµατικά 5.2.3 50.274 
 

50.347 
 

41.287 
 

41.287 

Κέρδη/(Ζηµίες) Εις Νέον 
 

(43.558) 
 

(26.102) 
 

(16.260) 
 

(2.204) 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
20.850 

 
38.379 

 
39.161 

 
53.217 

         
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 

 
20.850 

 
38.379 

 
39.161 

 
53.217 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(1.968) 
 

(1.688) 
 

- 
 

- 

         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 
18.882 

 
36.691 

 
39.161 

 
53.217 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.6.4 8.849 

 

10.257 

 

6.200 
 

7.919 

Προβλέψεις 5.3.1 1.129 1.090 1.027 
 

989 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 
 

0 

Μακροπρόθεσµες Έντοκες Υποχρεώσεις 5.3.2 46.510 

 

51.327 

 

46.510 
 

51.327 

    
 

  
  

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 56.488 62.674 53.738 
 

60.234 

    
 

  
  

Προµηθευτές και Συναφείς Υποχρεώσεις 5.3.3 18.060 34.353 17.326 
 

31.927 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.3.4 10.562 9.287 9.973 
 

8.317 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.3.5 51.511 

 

45.205 

 

44.932 
 

38.702 

    
 

 
   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 80.133 88.846 72.231 
 

78.946 

    
 

 
   

Σύνολο Υποχρεώσεων 136.620 151.519 125.969 
 

139.180 

    
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   155.503   188.210   165.130   192.397 
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3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/1 – 30/6/2013 

Κατάσταση συνολικών εσόδων   Όµιλος   Εταιρεία 

  
Σηµειώσεις 

1.1.2013   1.1.2012 
  

1.1.2013   1.1.2012 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2013   30.06.2012 30.06.2013   30.06.2012 

         
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 

 
38.837 

 
40.612 

 
40.403 

 
39.576 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 
 

4.669 
 

5.356 
 

2.704 
 

2.974 

Σύνολο Πωλήσεων 5.4.1 43.507 
 

45.968 
 

43.107 
 

42.550 

Κόστος Πωλήσεων 5.4.2 (21.823) 
 

(26.733) 
 

(23.527) 
 

(23.574) 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

17.015 
 

13.879 
 

16.876 
 

16.002 

         
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία  

147 
 

900 
 

553 
 

380 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
 

(5.214) 
 

(1.951) 
 

(3.308) 
 

(1.115) 

         
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες   16.618   18.184 

 
16.825   18.241 

         
Έξοδα ∆ιοίκησης 5.4.2 (2.998) 

 
(3.433) 

 
(2.485) 

 
(2.491) 

Έξοδα ∆ιάθεσης 5.4.2 (13.346) 
 

(14.021) 
 

(12.827) 
 

(12.320) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 5.4.3 (193) 
 

71 
 

(183) 
 

117 

Αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
και εξόδων αναδιοργάνωσης 

  2.571   3.248 
 

3.256   5.474 

Επενδυτικά αποτελέσµατα / Aποµειώσεις 
 

(14.917) 
 

- 
 

(13.439) 
 

- 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 
 

(4.123) 
 

(4.071) 
 

(3.582) 
 

(3.432) 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων   (18.960)   (3.270) 
 

(15.692)   115 

Φόροι 6.6 1.245 
 

(646) 
 

1.636 
 

(562) 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων   (17.715)   (3.915) 
 

(14.056)   (447) 

         

  
 

 
   

 
 

Κατανέµονται σε : 
        

Ιδιοκτήτες µητρικής 
 

(17.454) 
 

(3.616) 
 

(14.056) 
 

(447) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
 

(261) 
 

(299) 
 

- 
 

- 

     
 

   Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων 
 

 
 

   
 

 
ανά µετοχή - βασικά (σε €) 

 

(0,5921) 

 

(0,1227) 
 

(0,4768) 

 

(0,0152) 

     
 

   

         Λοιπά συνολικά έσοδα   Όµιλος   Εταιρεία 

    1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

    30.06.2013   30.06.2012   30.06.2013   30.06.2012 

         Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων   (17.715)   (3.915)   (14.056)   (447) 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων - 
  

- 
 

- 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης στο εξωτερικό 
 

(91) 
 

227 

 

- 
 

- 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (17.806)   (3.688)   (14.056)   (447) 

Κατανέµονται σε : 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ιδιοκτήτες µητρικής (17.526) 

 
(3.814) (14.056) 

 
(447) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (279) 
 

(350) - 
 

- 
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3.3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος περιόδου 1/4 – 30/6/2013 

Κατάσταση συνολικών εσόδων Όµιλος   Εταιρεία 

  1.4.2013   1.4.2012 
  

1.4.2013   1.4.2012 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30.06.2013   30.06.2012 30.06.2013   30.06.2012 

        
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 20.940 

 
20.055 

 
21.585 

 
19.538 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.164 
 

3.359 
 

1.302 
 

2.070 

Σύνολο Πωλήσεων 23.103 
 

23.414 
 

22.887 
 

21.608 

Κόστος Πωλήσεων (11.756) 
 

(13.636) 
 

(12.510) 
 

(12.391) 

Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 9.184 
 

6.419 
 

9.075 
 

7.147 

        
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

555 
 

855 
 

555 
 

294 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.585) 
 

(881) 
 

(1.683) 
 

(474) 

        
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 9.317   9.752 

 
9.248   9.038 

        
Έξοδα ∆ιοίκησης (1.412) 

 
(1.839) 

 
(1.331) 

 
(1.256) 

Έξοδα ∆ιάθεσης (7.992) 
 

(7.767) 
 

(7.643) 
 

(6.523) 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (84) 
 

394 
 

(65) 
 

421 

Αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
και εξόδων αναδιοργάνωσης 

1.012   1.687 
 

1.175   2.572 

Επενδυτικά αποτελέσµατα / Aποµειώσεις 0 
 

- 
 

0 
 

- 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα (1.962) 
 

(2.045) 
 

(1.723) 
 

(1.675) 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (2.132)   (1.506) 
 

(1.513)   6 

Φόροι (906) 
 

(207) 
 

(841) 
 

(227) 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων (3.039)   (1.713) 
 

(2.354)   (221) 

        

 
 

 
   

 
 

Κατανέµονται σε : 
       

Ιδιοκτήτες µητρικής (2.977) 
 

(1.536) 
 

(2.354) 
 

(0) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (62) 
 

(177) 
 

- 
 

- 

    
 

   Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων 
 

 
   

 
 

ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,1010) 

 

(0,0521) 
 

(0,0798) 

 

(0,0075) 

    
 

   

        Λοιπά συνολικά έσοδα Όµιλος   Εταιρεία 

  1.4.2013   1.4.2012   1.4.2013   1.4.2012 

  30.06.2013   30.06.2012   30.06.2013   30.06.2012 

        Κέρδη / (ζηµίες) µετά φόρων (3.039)   (1.713)   (2.354)   (221) 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων - 
  

 

- 
 

- 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής εκµετάλλευσης στο εξωτερικό (101) 
 

(475) 
 

- 
 

- 

        ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (3.139)   (2.188)   (2.354)   (221) 

        Κατανέµονται σε : 
 

 
 

 
 

 
 

Ιδιοκτήτες µητρικής (3.057) 
 

(1.915) 
 

(2.354) 
 

(221) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (82) 
 

(273) 
 

- 
 

- 
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3.4. Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όµιλος 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
Εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (11.288) 53.016 (1.160) 51.857 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         (6.312) (6.312)   (6.312) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 12.044 38.126 (17.600) 46.704 (1.160) 45.545 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2012 - - -   (3.616) (3.616) (299) (3.915) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2012 - - - (198)   (198) (51) (248) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2012 12.382 1.753 12.044 37.928 (21.216) 42.891 (1.510) 41.381 

      
  

 
  

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 12.382 1.753 12.044 38.303 (26.100) 38.381 (1.688) 36.693 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2013 - - - - (17.454) (17.454) (261) (17.715) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2013 - - - (73) - (73) (18) (91) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2013 12.382 1.753 12.044 38.230 (43.554) 20.854 (1.967) 18.887 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
Υπέρ Το 

Άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 

αξίας 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
Εις Νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 7.662 63.083 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         (6.312) (6.312) 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 1.350 56.771 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2012 - - - - (447) (447) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2012 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - 

Έσοδα / Έξοδα καταχωρηµένα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια           - 

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2012 12.382 1.753 5.945 35.342 903 56.324 

      
  

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (2.204) 53.217 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1- 30/6/2013 - - - - (14.056) (14.056) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2013 - - - - - - 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  - - - - - - 

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό - - - - - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - 

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

Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2013 12.382 1.753 5.945 35.342 (16.260) 39.161 
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3.5. Κατάσταση των Ταµειακών Ροών - Έµµεση µέθοδος 

  Όµιλος   Εταιρεία 

  1.1.2013   1.1.2012   1.1.2013   1.1.2012 

  30.06.2013   30.06.2012   30.06.2013   30.06.2012 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες               

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (18.960) 
 

(3.270) 
 

(15.692) 
 

115 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - 
 

- 
 

- 
 

- 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
       

Αποσβέσεις 2.491 
 

2.447 
 

1.927 
 

1.927 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.917 
 

361 
 

13.439 
 

361 

Προβλέψεις 414 
 

0 
 

414 
 

- 

Συναλλαγµατικές διαφορές (54) 
 

(281) 
 

(54) 
 

(281) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (20) 
 

(20) 
 

(456) 
 

(421) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.143 
 

4.091 
 

4.038 
 

3.854 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
       

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (778) 
 

207 
 

(571) 
 

293 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.670 
 

769 
 

13.880 
 

(488) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 53.575 
 

(4.227) 
 

(13.321) 
 

(4.374) 

Μείον: 
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (69.811) 
 

(4.113) 
 

(3.811) 
 

(3.854) 

Καταβεβληµένοι φόροι (163) 
 

(303) 
 

(82) 
 

(276) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.576)   (4.339)   (289)   (3.145) 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (89) 
 

- 
 

(139) 
 

(250) 

Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (594) 
 

(2.261) 
 

(1.912) 
 

(1.934) 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων (175) 
 

- 
 

96 
 

- 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (421) 
 

(1.113) 
 

(382) 
 

(994) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 56 
 

4 
 

32 
 

1 

Τόκοι εισπραχθέντες - 
 

0 
    

Μερίσµατα εισπραχθέντα - 
 

- 
    

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - 
 

- 
    

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.223)   (3.369)   (2.305)   (3.177) 

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες               

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
   

- 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - 
 

- 
    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.526 
 

9.293 
 

3.000 
 

7.278 

∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη - 
 

- 
    

Εξοφλήσεις δανείων (1.663) 
 

(1.854) 
 

(1.041) 
 

(1.510) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµ/τικές µισθώσεις (χρεολύσια) (243) 
 

(297) 
 

(243) 
 

(297) 

Μερίσµατα πληρωθέντα - 
 

- 
   

- 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - 
 

- 
   

- 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) 1.621   7.142   1.716   5.470 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα  
(1.178)  (566)  (879)  (851) 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.261   5.405   3.664   4.856 

Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0   2       - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.084   4.840   2.785   4.005 
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4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

4.1. Λογιστικές αρχές για αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµούνται καταρχήν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά είδος, στη µικρότερη τιµή µεταξύ του 

κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωµατώνονται σε προϊόντα, κατ' 

αρχήν δεν υποτιµούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιµάται ότι θα έχει κόστος αποθεµάτων µικρότερο από την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Αν υπάρξει λόγος υποτίµησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο κόστος αντικατάστασης. 

Για τα αποθέµατα που έχουν αποτιµηθεί σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία διενεργείται πρόβλεψη υποτίµησης. Κάθε περίοδο 

αναφοράς εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης. 

Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση την κανονική δυναµικότητα. Αν η πραγµατική παραγωγή 

αποκλίνει σηµαντικά από την κανονική δυναµικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους µερισµούς ώστε η επιβάρυνση να γίνει 

µε βάση την κανονική δυναµικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άµεσα στα αποτελέσµατα περιόδου και όχι στο κόστος 

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

Τα Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα, αποτιµούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία και το ποσό αυτό αφαιρείται από το 

συνολικό κόστος των ετοίµων. 

Τα βιολογικά στοιχεία, µέχρι τη συγκοµιδή, αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Αυτό θεωρείται σαν κόστος αποθεµάτων µε 

βάση το ∆.Λ.Π. 2. 

4.2. Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 

Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή διερµηνεία και 

µε κριτήρια να:   

− παρουσιάζουν πιστά τις Οικονοµικές Καταστάσεις,  

− αντανακλούν ουσία και όχι τύπο,  

− είναι απροκατάληπτες,  

− είναι συντηρητικές,  

− είναι πλήρεις 

Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν το επιβάλλει πρότυπο ή διερµηνεία και βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν 

γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής µε βάση πρότυπο ή διερµηνεία, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά 

την αναδροµικότητα. Όταν µία Λογιστική Πολιτική εφαρµόζεται αναδροµικά, αλλάζουν όλες οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

µέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν µόνο στην απογραφή της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή 

πιθανά και άλλοι λογαριασµοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  

Η αλλαγές εκτιµήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσµατα, της χρήσης που γίνονται και στις µελλοντικές χρήσεις ανάλογα µε την 

περίπτωση. Επίσης µπορεί να επιδράσουν στα ίδια κεφάλαια ή σε άλλους λογαριασµούς της κατάστασης οικονοµικής θέσης 

της περιόδου που γίνεται η αλλαγή. 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδροµικά:  

− για την προηγούµενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση οικονοµικής θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, Ταµειακές 

Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σηµειώσεις)  

− για πριν τη συγκρίσιµη περίοδο, µε αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιµης περιόδου στην Κατάσταση οικονοµική 

θέσης 

4.3. Λογιστικές αρχές για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του αναφοράς, αξιολογούνται από τη διοίκηση µε βάση τις ρυθµίσεις του 

∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µόνο 

µε τα "διορθωτικά" γεγονότα. 

Αν µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η 

αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρµογή 

αυτής της αρχής. 

4.4. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος 

Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη φορολογικά αξία, υπολογίζεται και 

λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
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Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων 

που αφορούν στοιχεία που επιδρούν στα ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι οποίοι µεταφέρονται 

στα ίδια κεφάλαια µέσω αυτής της κατάστασης. 

Αναβαλλόµενες απαιτήσεις λογίζονται µόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το 

συµψηφισµό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζηµίες. Υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µόνον αν 

εκτιµάται ότι στο διάστηµα που αυτές οι ζηµιές είναι φορολογικά αναγνωρίσιµες, θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 

Ο τρέχον φόρος υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ενώ οι αναβαλλόµενοι φόροι µε το συντελεστή 

που αναµένεται να υπάρχει, όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

4.5. Λογιστικές αρχές για ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος µίας Ενσώµατης 

Ακινητοποίησης προκύπτει από:  

− το αρχικό κόστος και τυχόν  

− κόστη βελτίωσης  

− κόστη αντικατάστασης  

− κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει:  

− το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης  

− τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική  

− τυχόν κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού  

− εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  

− Μηχανήµατα 

− Μεταφορικά µέσα  

− Έπιπλα και σκεύη  

− Εξοπλισµός γραφείων και λοιπός εξοπλισµός 

− Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  

− Εδαφικές εκτάσεις 

− Κτίρια 

Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης. Οι συντελεστές απόσβεσης που 

χρησιµοποιούνται είναι:  

− Κτίρια, από 2%, έως 5%,  

− Μηχανήµατα, από 3%, έως 17% , 

− Μεταφορικά µέσα, από 11%, έως 17%,  

− Έπιπλα και σκεύη, από 14%, έως 33% 

− Εξοπλισµός γραφείων, από 14%, έως 33%. 

Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:  

− Κτίρια, από 20 έως 50,  

− Μηχανήµατα, από 6 έως 30, 

− Μεταφορικά µέσα, από 6 έως 9,  

− Έπιπλα και σκεύη, από 3 έως 7, 

− Εξοπλισµός γραφείων, από 3 έως 7. 

4.6. Λογιστικές αρχές για µισθώσεις 

4.6.1. Λογιστικές αρχές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
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Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται 

η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωµάτων µε το Τεκµαρτό 

Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό, 

διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο τµήµα που εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Κάθε περίοδο  τα µισθώµατα διασπώνται σε «χρεολύσιο» που µειώνει την υποχρέωση και «τόκο» που εµφανίζεται στα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που τα αφορούν και 

παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής. 

Η εταιρεία δεν είναι εκµισθωτής για χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

4.6.2. Λογιστικές αρχές για µισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. Τα µισθώµατα, περιλαµβανοµένων τυχόν προκαταβολών που θα 

συµψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο, για όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωµή τους. 

4.6.3. Λογιστικές αρχές για εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχουν 

µισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των µισθωµάτων, µεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 

µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 

4.7. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Έσοδα είναι µόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται οι παρακρατούµενοι φόροι.  

Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  

− υπάρχει µεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας  

− δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό  

− εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί το τίµηµα  

− το έσοδο και το κόστος µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα 

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

οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, µε βάση το εκτελεσµένο µέρος. Για τις υπηρεσίες που λογίζονται µε βάση τη µέθοδο 

της τµηµατικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 11. 

Οι τόκοι λογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, τα δικαιώµατα εφόσον είναι δουλευµένα σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, τα µερίσµατα όταν δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξής τους 

4.8. Λογιστικές αρχές για παροχές σε εργαζοµένους 

Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άµεσα σαν έξοδα 

όταν γίνονται.  Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών, λογίζεται η υποχρέωση µε χρέωση των εξόδων, στο χρήση 

που δηµιουργείται. 

4.9. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα:  

− ότι θα εισπραχθούν και  

− ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

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

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

Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, µεταφέρονται αρχικά σαν «αναβαλλόµενο έσοδο» (µεταβατικός λογαριασµός 

παθητικού), και από εκεί τµηµατικά στα έσοδα, ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου. 
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4.10. Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγµα 

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

ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα Χρηµατικά Στοιχεία αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς. Τα µη 

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

Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες, αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας 

αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία. Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών Στοιχείων, 

µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα.  

Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές αποτίµησης µη Χρηµατικών Στοιχείων µεταφέρονται:  

− στα Αποτελέσµατα αν προβλέπεται εκεί να µεταφέρονται και οι ζηµίες τους  

− στην Καθαρή Θέση κατευθείαν ή µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, αν έτσι προβλέπεται  

Η µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων θυγατρικής του εξωτερικού γίνεται:  

− Για τα περιουσιακά στοιχεία µε βάση την Ισοτιµία της ηµεροµηνίας αναφοράς 

− Για τα Αποτελέσµατα περιόδου µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής ή τη µέση Ισοτιµία της περιόδου  

− κάθε συναλλαγµατική διαφορά, µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 

4.11. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού 

Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται, εκτός του τµήµατος που 

κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, 

κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισµός σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό 

Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο 

δανεισµός είναι γενικός, το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε 

βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

4.12. Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη µητρική εταιρία, µε βάση τα 

κριτήρια που ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αναφοράς υπήρχε ο έλεγχος. 

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, είναι καταστάσεις στις οποίες οι συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, 

αντιµετωπίζονται µε βάση το συµµετοχικό δικαίωµα και όχι την αναλογία σε περιουσιακά στοιχεία και αποτελέσµατα . 

Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία αναφοράς της µητρικής εταιρείας. 

Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται 

"γραµµή προς γραµµή" («line by line»). Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 

τυχόν έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε αποθέµατα, πάγια κλπ. Κατά την ενοποίηση, η 

λογιστική αξία της συµµετοχής της µητρικής, συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3. Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της 

απόκτησής της. Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές εµφανίζονται χωριστά στην κατάσταση Οικονοµικής θέσης και στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, εµφανίζονται 

αποτιµηµένες στο κόστος κτήσης. 

4.13. Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες 

Κοινοπραξία είναι η ανάληψη µίας δραστηριότητας που προϋποθέτει τον από κοινού έλεγχο. Από κοινού έλεγχος υπάρχει, 

όταν για τις στρατηγικές αποφάσεις, απαιτείται οµοφωνία των µερών που τον ασκούν. Για κάθε Κοινοπραξία υπάρχει 

Συµβατικός ∆ιακανονισµός. Οι Κοινά Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες, ενοποιούνται µε Αναλογική Ενοποίηση. Αναλογική 

Ενοποίηση σηµαίνει ότι ενοποιείται αναλογία για όλους τους λογαριασµούς της κατάστασης οικονοµικής θέσης και Συνολικών 

εσόδων, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής στην Κοινοπραξία. Η εµφάνιση των κονδυλίων των κοινοπραξιών που 

ενοποιούνται µε αναλογική ενοποίηση, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι µαζί µε τα άλλα κονδύλια, γιατί η 

ενοποίηση γίνεται γραµµή προς γραµµή. 

4.14. Λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Χρηµατοοικονοµικό Μέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα συναλλασσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο και για  τον άλλο χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο. 

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιµα β) συµµετοχές γ) απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 
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Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε ευνοϊκούς όρους ε) σύµβαση λήψης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους στ) σύµβαση 

για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες µετοχές. 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις είναι α) Υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων β) δικαίωµα για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε 

δυσµενείς όρους γ) σύµβαση παράδοσης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους δ) σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται 

µε ίδιες µετοχές. 

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

Ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις Χρηµατοοικονοµικές 

Υποχρεώσεις, στα Ίδια κεφάλαια ή σαν Συµµετοχικός Τίτλος, µε βάση την ουσία της σχετικής σύµβασης. Έξοδα ή άλλα 

κόστη που γίνονται για στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων µέσω της Κατάστασης 

Λοιπών Εσόδων, µε την πραγµατοποίησή τους. Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

που δεν είναι στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, µε την πραγµατοποίησή τους. 

Όλα τα ποσά που αφορούν συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές, µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Λοιπών 

Εσόδων και δεν επιδρούν στα αποτελέσµατα. 

Τα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται καταρχήν χωρίς συµψηφισµούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η 

εξαίρεση ότι ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο και µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, συµψηφίζονται µόνον 

όταν:  

− υπάρχει ισχυρό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού  

− προβλέπεται διακανονισµός µε βάση το υπόλοιπο  

− προβλέπεται συγχρόνως διακανονισµός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης. 

4.15. Βάσεις Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Για τη µεταγενέστερη αποτίµηση, τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία χωρίζονται σε:  

− Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων 

− Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη  

− ∆άνεια και Απαιτήσεις και  

− ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία 

Μέσω Αποτελεσµάτων", αν:  

− κατέχεται για εµπορική εκµετάλλευση ή  

− στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, που είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω 

Αποτελεσµάτων», αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, ενώ αν δεν είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», 

αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, πλέον τα άµεσα κόστη της συναλλαγής. 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, αποτιµώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς 

να ληφθούν υπόψη τυχόν κόστη διάθεσης, εκτός από συγκεκριµένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Τα ∆άνεια 

και οι Απαιτήσεις, αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη µέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. Οι Επενδύσεις 

∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

Οι συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε εύλογη αξία, αποτιµούνται σε αυτήν, µε τη χρησιµοποίηση τιµών 

χρηµατιστηρίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αν είναι εφικτό, ή τη χρησιµοποίηση άλλων τεχνικών αποτίµησης που 

βασίζονται σε εξωτερικές πληροφορίες. 

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Συµµετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι και δεν µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, 

αποτιµώνται στο κόστος. Οι Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, µε την εξαίρεση όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 

Αποτελεσµάτων", αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου, εκτός από 

συγκεκριµένες εξαιρέσεις. 

Όλα τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων», 

υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης. Η ζηµιά αποµείωσης ενός Χρηµατοοικονοµικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή το 

Αποσβεσµένο Κόστος, µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα της περιόδου. 
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4.16. Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή 

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

Κοινές Μετοχές. 

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη µετά τους φόρους που προκύπτουν από την Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων, για τους µετόχους του οµίλου, µόνο για τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν όλες οι 

επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται µε τυχόν προνοµιούχες µετοχές. 

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

αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 

4.17. Λογιστικές αρχές για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής αποµείωσης, αν εµφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές 

ενδείξεις αποµείωσης τους, όπως αυτές ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 36. 

Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής 

σε εξέλιξη, εξετάζονται για αποµείωση µία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης. 

Αποµείωση γίνεται αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό 

της διαφοράς. 

Ανακτήσιµο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή µίας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, είναι το µεγαλύτερο ποσό 

ανάµεσα σε:  

− Εύλογη Αξία µείον κόστη διάθεσης και  

− Αξία λόγω χρήσης 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση ενός επιµέρους στοιχείου που εξετάζεται για αποµείωση, αποτιµάται η Μονάδα ∆ηµιουργίας 

Ταµειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Οµάδα Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση 

της Μονάδας και γίνονται µετά την αποτίµηση οι σχετικοί µερισµοί και συγκρίσεις 

Η πρόβλεψη αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν υπάρχει σχετικό 

αποθεµατικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συµψηφίζεται µε αυτό στο βαθµό που είναι 

δυνατό. 

Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίµησης, στο µέλλον µε αντίστροφη επίδραση στα αποτελέσµατα ή τα ίδια 

κεφάλαια, σε σχέση µε την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις αποµειώσεις υπεραξίας που δεν 

αναστρέφονται 

4.18. Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο:  

− αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν  

− είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της  

− µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  

− Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών  

− Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης  

− Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

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

του ∆ΛΠ 36 

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα αναµένεται να είναι µικρότερα από το 

κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη 

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το πρόγραµµα. 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να αντιστραφούν . 

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:  

− πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη εξαρτώµενη από την εταιρία ή  

− παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  

Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο γνωστοποιείται, αν είναι πιθανό να συµβεί 
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Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόµενη και 

λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σηµειώσεις. 

4.19. Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν  

− πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και  

− µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα 

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

όταν δηµιουργούνται  

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει:  

− τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους  

− πρόθεση ολοκλήρωσης τους  

− ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους  

− πόροι ολοκλήρωσης τους  

− ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και  

− εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιµοποίηση 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που αγοράζεται είναι:  

− η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων  

− τα άµεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, περιλαµβανοµένου του κόστους δανεισµού 

Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

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

4.20. Λογιστικές αρχές για τη γεωργία 

Τα βιολογικά στοιχεία, από την αρχική τους καταχώριση µέχρι και τη σφαγή τους, αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους µείον 

το εκτιµώµενο, στον τόπο της πώλησης, κόστος τους. 

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει κατά την αρχική καταχώριση στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων, καθώς και η 

µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης  για µεταγενέστερες αποτιµήσεις, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας, τα βιολογικά στοιχεία οµαδοποιούνται, ανάλογα µε σηµαντικές ιδιότητές τους, 

ανάλογα και µε τον τρόπο που αυτά προσφέρονται στην αγορά και η αποτίµηση τους γίνεται µε βάση τις τιµές της αγοράς. 

4.21. Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Το ∆.Π.Χ.Α. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις εφαρµόζεται για τις θυγατρικές 

εταιρίες το ∆.Λ.Π. 27. Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον έλεγχο 

της αποκτώµενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. 

Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της µεθόδου αγοράς αφορά:  

− προσδιορισµό του αποκτώντα  

− προσδιορισµό του κόστους απόκτησης  

− µερισµό του κόστους απόκτησης στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώµενου. 

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

αποκτώντα. Τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα. Οι εύλογες αξίες των 

µεταβιβαζόµενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται µε 

µετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγµένη εταιρία, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία στο χρηµατιστήριο των 

µετοχών που δίνει.  Αν η αποκτώµενη είναι εισηγµένη, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία των µετοχών της στο 

χρηµατιστήριο. Μπορεί, αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, να χρησιµοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίµησης για την εύλογη αξία των 

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

ανταλλαγής. Αποτιµώνται τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης (άυλα και µη άυλα, υποχρεώσεις 

υπαρκτές και ενδεχόµενες), µόνον εφόσον µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από 

το συνολικό κόστος της απόκτησης µείον την αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία, εφόσον είναι χρεωστική, εµφανίζεται στο ενεργητικό της ενοποιηµένης Κατάστασης 

Οικονοµικής Θέσης. Η υπεραξία από µία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για αποµείωση µία φορά το χρόνο ή και 

σε πιο σύντοµο διάστηµα, αν συνέβη κάτι σηµαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, 
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γίνεται επανεκτίµηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική 

υπεραξία, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νοµικά "αποκτώµενη" τελικά αποκτάει τον 

έλεγχο της αποκτώσας. Σε µία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκδίδονται µε το όνοµα της 

"νόµιµης µητρικής", αλλά στις σηµειώσεις αναλύονται µε βάση τη "νόµιµη θυγατρική". 

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

Λειτουργικός τοµέας, είναι ένα τµήµα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, παρακολουθείται διακεκριµένα από τους λήπτες 

αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια 

του ∆ΠΧΑ 8. Τοµείς που έχουν τα ίδια οικονοµικά χαρακτηριστικά µπορούν να συγχωνευθούν σε έναν, αν τηρείται η 

θεµελιώδης αρχή και είναι παρόµοια σε:  

− προϊόντα ή υπηρεσίες,  

− παραγωγική διαδικασία,  

− κατηγορίες πελατών,  

− τρόπο διανοµής  

− τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τοµέα που παρουσιάζονται, είναι µόνο αυτά και όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες 

αποφάσεων. Έχουν κατανοµές ή συµψηφισµούς ποσών, για να συµφωνούν µε τις οικονοµικές καταστάσεις, µόνο αν έτσι 

παρουσιάζονται στο λήπτη. Οι κατανοµές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

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

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

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

5.1. Ανάλυση λογαριασµών ενεργητικού κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.1.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Γήπεδα - Οικόπεδα   22.725   22.725   19.763   19.763 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων   52.308   53.538   36.852   37.160 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός   16.589   17.715   15.140   16.120 

Μεταφορικά Μέσα   374   399   321   341 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός   774   839   696   745 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   8.294   8.657   8.294   8.174 

    101.065   103.874   81.067   82.305 

5.1.2. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Έξοδα ανάπτυξης   2.935   5.587   907   3.445 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   741   742   741   741 

Λογισµικά προγράµµατα   2.851   3.024   2.851   3.015 

    6.527   9.353   4.499   7.201 

5.1.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία    30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία   3.957   3.810   2.914   2.361 

    3.957   3.810   2.914   2.361 

5.1.4. Υπεραξία 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Υπεραξία   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Υπεραξία απόκτησης ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.   2.226   2.226   -   - 

Υπεραξία απόκτησης Creta Farms USA, LLC   7.722   7.722   -   - 

    9.947   9.947   -   - 

5.1.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ   -   -   5.951   5.951 

Φάρµα Θεσσαλίας Α.Ε.   -   -   9.302   9.302 

Creta Farm (Cyprus) LTD   -   -   9   9 

Creta Farms España, S.L.   -   -   2.188   2.138 

Creta Foods SA   -   -   31   31 

Creta Farms LTD   -   -   -   - 

Creta Farms Nordic AB   -   -   480   480 

Creta Farms USA, LLC   -   -   5.570   5.570 

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

    -   -   23.530   23.576 

5.1.6. Λοιπές επενδύσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές Επενδύσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών εσωτερικού   44   44   44   44 

Μετοχές εισηγµένων εταιρειών εσωτερικού   89   -   89   - 

    133   44   133   44 
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5.1.7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

∆οσµένες εγγυήσεις   180   183   166   166 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   587   563   -   - 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   -   -   -   - 

    767   745   166   166 

5.1.8. Αποθέµατα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Αποθέµατα   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Εµπορεύµατα   322   344   148   195 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή   2.509   4.915   2.274   4.689 

Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα   132   71   121   71 

Παραγωγή σε εξέλιξη   (0)   -   (0)   - 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας   2.865   3.315   2.619   3.090 

Αναλώσιµα υλικά   41   49   38   37 

Ανταλλακτικά   523   570   523   570 

Είδη συσκευασίας   758   747   756   746 

    7.149   10.010   6.479   9.399 

5.1.9. Πελάτες και συναφείς απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Εµπορικές απαιτήσεις   9.735   26.417   13.011   29.149 

Επιταγές εισπρακτέες   408   6.040   517   5.268 

Γραµµάτια Εισπρακτέα   4   92   4   79 

    10.147   32.549   13.533   34.496 

5.1.10. Λοιπές απαιτήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές απαιτήσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Προκαταβολές και µεταβατικοί λογαριασµοί   1.895   1.943   3.976   3.578 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   9.316   8.721   25.201   23.441 

Λοιποί χρεώστες   553   1.873   438   1.588 

Απαιτήσεις από φόρους και τέλη   659   861   142   378 

Λογαριασµοί δεσµευµένων καταθέσεων   5   0   5   0 

Απαιτήσεις από προσωπικό   296   217   262   200 

    12.725   13.616   30.024   29.185 

5.1.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   66   67   55   61 

Καταθέσεις όψεως   3.010   4.182   2.723   3.592 

Καταθέσεις σε ξένο νόµισµα   8   12   8   11 

Προθεσµιακές καταθέσεις   -   -   -   - 

    3.084   4.261   2.785   3.664 

5.2. Ανάλυση λογαριασµών ιδίων κεφαλαίων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.2.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Μετοχικό κεφάλαιο   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

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

    12.382   12.382   12.382   12.382 

5.2.2. Υπέρ το άρτιο 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Υπέρ το Άρτιο   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο   1.753   1.753   1.753   1.753 

    1.753   1.753   1.753   1.753 
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5.2.3. Αποθεµατικά 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Αποθεµατικά   
30/6/201

3 
  

31/12/201
2 

  
30/6/201

3 
  

31/12/201
2 

Τακτικό Αποθεµατικό   1.502   1.502   1.502   1.502 

Φορολογηθέντα αποθεµατικά   2.028   2.028   2.028   2.028 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων   14.456   14.456   14.432   14.432 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (303)   (230)   -   - 

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

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 

  12.044   12.044   5.945   5.945 

Αποθεµατικά από απαλασσόµενα της φορολογίας έσοδα   222   222   222   222 

Αποθεµατικά εσόδων φορολογηθέντων κατ'ειδικό τρόπο   35   35   35   35 

Λοιπά αποθεµατικά   326   326   -   - 

    50.274   50.347   41.287   41.287 

5.3. Ανάλυση λογαριασµών υποχρεώσεων κατάστασης οικονοµικής θέσης 

5.3.1. Προβλέψεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Προβλέψεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   929   890   829   790 

Λοιπές προβλέψεις   200   200   199   199 

    1.129   1.090   1.027   989 

5.3.2. Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Οµολογιακά δάνεια   40.489   43.297   40.489   43.297 

Μακροπρόθεσµα δάνεια   2.722   4.415   2.722   4.415 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης   3.300   3.615   3.300   3.615 

    46.510   51.327   46.510   51.327 

5.3.3. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Εµπορικές υποχρεώσεις   10.974   26.444   10.530   24.957 

Επιταγές πληρωτέες   6.802   7.456   6.522   6.550 

Προκαταβολές πελατών και χρεωστών   284   452   274   420 

    18.060   34.353   17.326   31.927 

5.3.4. Λοιπές υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπές υποχρεώσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Λοιποί πιστωτές και µεταβατικοί λογαριασµοί   4.599   3.299   4.313   2.639 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη   275   586   39   313 

Υποχρεωσεις για φόρους και εισφορές   5.687   5.402   5.620   5.365 

    10.562   9.287   9.973   8.317 

5.3.5. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις   30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών   45.746   43.318   39.252   37.106 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα οµολογιακών δανείων   2.999   500   2.999   500 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα µακροπρόθεσµων δανείων   2.146   775   2.062   484 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα υποχρέωσης leasing   620   612   620   612 

    51.511   45.205   44.932   38.702 
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5.4. Ανάλυση λογαριασµών συνολικών εσόδων 

5.4.1. Πωλήσεις 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Σύνολο Πωλήσεων   
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

  
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

Πωλήσεις εµπορευµάτων   1.784   2.985   493   1.217 

Πωλήσεις προϊόντων   40.405   42.399   40.807   40.933 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων   1.128   560   1.617   362 

Παροχή υπηρεσιών   190   24   190   38 

    43.507   45.968   43.107   42.550 

5.4.2. Λειτουργικά έξοδα 

    Όµιλος   Εταιρεία 

Έξοδα κατ΄ είδος   
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

  
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   7.535   9.573   7.089   8.695 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων   1.338   2.024   1.066   1.301 

Παροχές τρίτων   2.216   2.235   2.089   1.960 

Φόροι - τέλη   301   215   283   196 

∆ιάφορα έξοδα   9.603   9.151   9.238   8.094 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   4.142   4.091   4.038   3.432 

Αποσβέσεις   2.491   2.448   1.927   1.927 

    27.627   29.737   25.731   25.605 

5.4.3. Λοιπά έσοδα/έξοδα 

     Όµιλος   Εταιρεία 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα   
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

  
1/1 - 

30/6/2013 
  

1/1 - 
30/6/2012 

Έσοδα από υπηρεσίες τρίτων   2   37   31   64 

Λοιπές πωλήσεις   44   112   44   22 

Επιχορηγήσεις  / Επιδοτήσεις   15   59   8   59 

Έσοδα από εκµίσθωση ακινητοποιήσεων   -   -   -   - 

Έσοδα ενοικίων   14   -   14   - 

Λοιπά έσοδα   -   -   -   - 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων   -   -   -   - 

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις   (135)   (122)   (134)   (121) 

Συναλλαγµατικές διαφορές συναλλαγών   54   281   54   281 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα / έξοδα   (29)   260   (50)   263 

Ζηµίες ανεπίδεκτων εισπράξεων   -   (2)   -   (2) 

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων   (168)   (563)   (159)   (448) 

Κέρδη / ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων   10   9   8   - 

    (193)   71   (183)   117 
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6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

6.1. Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1.1. Λογιστικές αρχές που απαιτούν κρίση και εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση 

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

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

οικονοµικά στοιχεία την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 

βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 

µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την 

χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Η εταιρεία κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των µεγεθών που απαιτούν εκτίµηση, κατά το χρόνο κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων, λειτουργεί µε την αρχή της σύνεσης και µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα που παρέχονταν από 

τις αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και τις εκτιµήσεις, όπου απαιτούνταν, των ειδικών που κυρίως ήταν οι νοµικοί σύµβουλοι. 

Πολλές από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση των προβλέψεων βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές ή λογιστικές 

πρακτικές, όπως π.χ ο χρόνος λήξης των αποθεµάτων, η κατοχή ή όχι ισχυρών αξιόγραφων, η πιθανότητα συνέχισης της 

λειτουργίας και της συνεργασίας µε πελάτες που καθυστερούν την εξόφληση υπολοίπων ανοικτών λογαριασµών κ.λ.π.  

Βασική παράµετρος για τις εκτιµήσεις, είναι η εξέταση της ανάγκης τυχόν αναθεώρησης τους αν υπάρχουν µεταβολές 

σχετικά µε τις συνθήκες στις οποίες βασίστηκε η εκτίµηση ή ως αποτέλεσµα νέων πληροφοριών ή ευρύτερης εµπειρίας. 

Ειδικότερα αναφορικά µε τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων η διοίκηση έλαβε υπόψη της αντικειµενικές 

αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις της έχουν υποστεί αποµείωση αξίας.  

Σε αυτές περιλαµβάνονται παρατηρήσιµες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της µετά από συντονισµένες ενέργειες 

ειδικών επιτροπών που συστήθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια του συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης, σχετικά µε τα 

ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα:  

− σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια πελατών και εκδοτών επιταγών εισπρακτέων 

− αύξηση του ενδεχοµένου ότι οφειλέτες θα πτωχεύσουν ή θα προβούν σε άλλη οικονοµική αναδιοργάνωση 

− παρατεταµένη ύφεση της αγοράς γενικότερα και ειδικότερα. 

Το γενικότερο οικονοµικό κλίµα έχει επιπτώσεις συνολικά στην αγορά και στην ικανότητα πολλών πελατών να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους, ανεξάρτητα αν η εταιρία κατέχει ισχυρά αξιόγραφα. Κατά συνέπεια η στασιµότητα και οι πτωτικές 

τάσεις φαίνεται να συνεχίζονται και κατά το β’ τρίµηνο του 2013 και φαίνεται να επιτείνονται από την αρνητική δηµοσιότητα 

για το διατροφικό σκάνδαλο µε το κρέας αλόγου, παρότι ο Όµιλος δεν έχει καµία εµπλοκή σε αυτό. 

Ένας βασικός παράγοντας για τη θωράκιση του Οµίλου απέναντι στις συνέπειες της κρίσης είναι η εµπέδωση κλίµατος 

απόλυτης εµπιστοσύνης απέναντι στους πιστωτές της και τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις της 

διοίκησης κατά τον έλεγχο αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων κατά συνέπεια πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και αυτή την 

παράµετρο.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα η ∆ιοίκηση αποφάσισε, στις εκτιµήσεις για αποµείωσης στοιχείων του ενεργητικού για τη χρήση 

2013, να εφαρµόσει εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια µετά από εκτενή εσωτερική του ζητήµατος και αφού έλαβε υπόψη τις 

εισηγήσεις των συµβούλων της. Η διενέργεια των αποµειώσεων δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι η διοίκηση θα 

ελαττώσει τις έντονες προσπάθειες της για την ταχύτερη δυνατή ρευστοποίηση των απαιτήσεων της  και ειδικά εκείνων που 

καλύπτονται µε αξιόγραφα ή την προσπάθεια ρευστοποίησης αποθεµάτων που κρίνονται ότι είναι βραχείας λήξης αλλά έχουν 

δυνατότητα ρευστοποίησης. Στο βαθµό που θα ρευστοποιούνται ενεργητικά στοιχεία για τα οποία έχουν διενεργηθεί 

αποµειώσεις, θα αυξάνονται τα διαθέσιµα µε αύξηση των εσόδων και αντίστοιχη προσαρµογή των αποµειώσεων.  

Κρίσεις 

Ανακτησιµότητα απαιτήσεων 

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

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

προκειµένου να προσδιορίσει την πιθανή µη ανάκτηση συγκεκριµένων ποσών.  

Το βασικό κριτήριο υπολογισµού τυχόν ζηµιών αποµείωσης είναι ότι για  κάθε απαίτηση η οποία δεν ρευστοποιήθηκε στον 

προβλεπόµενο χρόνο, είτε µε βάση τις συµβάσεις και εµπορικές συµφωνίες ή µε βάση τη λήξη εισπρακτέων αξιόγραφων 

δηµιουργείται ισόποση ζηµία αποµείωσης. 

Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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Η διοίκηση παρακολουθεί την πρόοδο της εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης µέσω πληροφοριακού συστήµατος. Απαιτείται 

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

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

Η διοίκηση της εταιρίας  για τις άυλες παγιοποιήσεις που αφορούν ανάπτυξη προϊόντων επανεξετάζει στην αρχή κάθε χρήσης 

την ωφέλιµη ζωή τους και τις δυνατότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών που δαπανήθηκαν. Σαν αποτέλεσµα της 

επανεξέτασης αυτών των µεγεθών καθώς και αποφάσεων για την παύση ορισµένων σχεδίων λόγων των προβληµάτων 

ρευστότητας αναπροσαρµόζονται αντίστοιχα οι ωφέλιµες ζωές τέτοιων στοιχείων ή προκύπτει αντίστοιχα ζηµία αποµείωσης. 

Εκτιµήσεις 

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

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

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

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

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

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

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που 

καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης 

µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιµη 

πληροφόρηση χρησιµοποιείται και η µέθοδος των πολλαπλασιαστών (multiples), προκειµένου να διασταυρωθούν τα 

αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την µέθοδο των  προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας, βασιζόµαστε σε µια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά 

αποτελέσµατα, µελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένες 

ωφέλιµες ζωές που υπόκεινται σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων 

ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Αποθέµατα 

Η αυστηροποίηση της προσέγγισης σχετικά µε τον έλεγχο αποµείωσης αποθεµάτων έλαβε υπόψη καθυστερήσεις στη χρήση 

υλικών συσκευασίας και προώθηση προϊόντων και οι οποίες δηµιουργούν κινδύνους να µην διατεθούν έγκαιρα παρ’ ότι η 

διοίκηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία ρευστοποίηση τους. 

Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους 

εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής 

καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που 

ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 

οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις 

προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Ενδεχόµενα γεγονότα 

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση 

κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου. Παρόλα αυτά, ο 

καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους 

και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον.  

6.1.2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στον Όµιλο οικονοµική ζηµία 

λόγω αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων που ενδεχοµένως να επηρεάσουν 

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

ακολουθούµενη πολιτική, για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων του σε µεγάλο αριθµό πελατών, ενώ εφαρµόζει 
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µε συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούµενες 

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

Παράλληλα, µέρος των απαιτήσεων εξασφαλίζονται µέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή µε χρήση factoring. 

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήµατα που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει. Οι 

απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιµώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και σχηµατίζεται η σχετική αποµείωση. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όµιλος να µην µπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις του. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των µακροπρόθεσµων 

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

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

κυλιόµενη περίοδο 30 και 90 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο 

έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου 

να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου νοµίσµατος. Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών 

συναλλαγών των εταιρειών του Οµίλου γίνεται µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας) 

το οποίο είναι το Ευρώ. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αντισταθµίζεται µε τη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού µε 

διασπορά στην τραπεζική αγορά. Παράλληλα, γίνεται διαρκής παρακολούθηση επιτοκίων αγοράς και χάραξη στρατηγικής 

βάσει των τάσεων που επικρατούν. 

Ειδικοί κίνδυνοι -Κίνδυνος βιολογικών στοιχείων 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βιολογικά στοιχεία, εµπεριέχουν ειδικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αφορούν στις 

ασθένειες των ζώων και την πιθανή απώλεια µεγάλου όγκου αυτών. Η εταιρεία προσαρµοζόµενη στις κοινοτικές οδηγίες και 

την κείµενη νοµοθεσία, διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών προδιαγραφών και ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που πιθανόν 

να υπάρξουν. Κατά τη τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξαν γεγονότα που να αφορούν στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και να 

έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

6.1.3. Αβεβαιότητες 

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

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

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

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

Οµίλου. 

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

− Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ρυθµιστικό περιβάλλον που αφορά σε περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα υγιεινής και 

ασφάλειας. Αλλαγές στο ρυθµιστικό περιβάλλον µπορούν να οδηγήσουν σε νοµικές υποχρεώσεις και πρόσθετα κόστη. 

− Η οικονοµική κρίση που έχει προκληθεί από το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης και η συνακόλουθη επίδραση στις 

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

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

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

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

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

µειώσει τα κέρδη. 

6.1.4. Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Στα Ίδια Κεφάλαια, εµφανίζονται κονδύλια που αφορούν αποθεµατικά. Στην Κατάσταση Οικονοµικής θέσης η εµφάνισή τους 

είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης συνθέτονται από αποθεµατικά που το 
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καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ή και περιορισµούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποθεµατικών µε 

πληροφορίες για τη φύση του καθενός. 

Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών 

Αρ. Τίτλος Αποθεµατικού αναλυτικά 

Λογαριασµός που 
εµφανίζεται στην 

Κατάσταση Οικονοµικής 
θέσης 

Όµιλος Εταιρία Φύση αποθεµατικού, σκοπός και περιορισµοί 

1 Τακτικό αποθεµατικό Λοιπά αποθεµατικά 1.502 1.502 
 Μη διανεµόµενο, σχηµατισθέν βάσει του Κ.Ν. 
2190/20, προοριζόµενο για κάλυψη ζηµιών εις νέον 

2 
Αποθεµατικό επενεκτίµηση 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας 

12.044 5.945 
 Μη διανεµόµενο. Σχηµατισθέν βάσει των διατάξεων 
του ∆ΛΠ 16 

3 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 

Λοιπά αποθεµατικά 14.456 14.432 
 ∆ιανεµητέα υπό περιορισµούς, βάσει αναπτυξιακών 
νόµων µε πλήρη φόρο σε περίπτωση διανοµής. 

4 
Αποθεµατικό πρώτης εφαρµογής των 
∆ΠΧΑ 

Λοιπά αποθεµατικά 19.963 17.123 
 Σχηµατισθέν βάσει του ∆ΠΧΑ 1 κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. Μη διανεµόµενο. 

5 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα 

Λοιπά αποθεµατικά 222 222  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

6 
Αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 

Λοιπά αποθεµατικά 35 35  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

7 Λοιπά αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά 2.051 2.028  ∆ιανοµή µε πλήρη φορολόγηση χωρίς περιορισµό 

      50.274 41.287   

6.1.5. Ανάλυση κεφαλαίου 

Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά κατηγορία τίτλων, παρατίθεται παρακάτω. 

Ανάλυση κεφαλαίου 

    Λήξη περιόδου Έναρξη περιόδου 

Αρ. Είδος τίτλων κεφαλαίου (µετοχών) 
Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

1 Κοινές ονοµαστικές µετοχές 29.480.000 0,42 12.381.600 29.480.000 0,42 12.381.600 

    29.480.000   12.381.600 29.480.000   12.381.600 

Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το 

Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της 

Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

6.1.6. Αποφάσεις διανοµής µερισµάτων 

Για τη χρήση 2012 αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος λόγω του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. 

6.1.7. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα του (going - concern) και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα 

και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο 

µε το συνολικό κεφάλαιο. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το 

συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης συν τον καθαρό 

δανεισµό. 

Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλάιων 

  Όµιλος Εταιρεία 

  30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 18.882 36.691 39.161 53.217 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.084 4.261 2.785 3.664 

∆είκτης κεφάλαιο 15.799 32.430 36.376 49.553 

     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 18.882 36.691 39.161 53.217 

Πλέον: ∆άνεια 98.021 96.532 91.443 90.028 

Σύνολο κεφαλαίων 116.903 133.223 130.604 143.245 

Κεφάλαιο / Σύνολο κεφαλαίων 13,5% 24,3% 27,9% 34,6% 
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Συντελεστής µόχλευσης 

  Όµιλος Εταιρεία 

  30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

Συνολικός δανεισµός 98.021 96.532 91.443 90.028 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.084 4.261 2.785 3.664 

Καθαρός δανεισµός 94.937 92.271 88.657 86.364 

     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 18.882 36.691 39.161 53.217 

Σύνολο κεφαλαίου 113.820 128.962 127.818 139.581 

     Συντελεστής µόχλευσης 83,4% 71,5% 69,4% 61,9% 

Στόχος του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να επιτύχει µόχλευση σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση 

και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.  

Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όµιλος µπορεί να προσαρµόσει το ποσό των 

πληρωτέων µερισµάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά 

στοιχεία για να µειώσει το δανεισµό 

6.2. Αποθέµατα  

6.2.1. ∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους περιόδου 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα υπόλοιπα τέλους περιόδου κατά κατηγορία αποθεµάτων. Στις αναλύσεις που 

ακολουθούν και αφορούν στα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβάνονται και τα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία. Ειδική αναφορά στα βιολογικά στοιχεία γίνεται σε επόµενη παράγραφο που περιλαµβάνονται οι γνωστοποιήσεις του 

∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». 

∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης  

    Όµιλος Εταιρεία 

Αρ. Κατηγορία Αποθεµάτων 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

1 Εµπορεύµατα 322 344 148 195 

2 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 2.509 4.915 2.274 4.689 

3 Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα 132 71 121 71 

4 Παραγωγή σε εξέλιξη 3.957 3.810 2.914 2.361 

5 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

2.865 3.315 2.619 3.090 

6 Αναλώσιµα 41 49 38 37 

7 Ανταλλακτικά 523 570 523 570 

8 Είδη συσκευασίας 758 747 756 746 

    11.107 13.820 9.393 11.760 

6.3. Κατάσταση ταµειακών ροών  

6.3.1. Ταµειακά Ισοδύναµα 

Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων καθώς και ο λόγος που εµφανίζονται ως ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ταµειακά Ισοδύναµα 

Αρ. ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα κατ΄είδος 
Όµιλος Εταιρία Αιτιολόγηση λογισµού ως 

ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

1 Χρηµατικά διαθέσιµα 66 67 55 61 Φύση στοιχείου 

2 Καταθέσεις όψεως σε € 3.010 4.182 2.723 3.592 Καταθέσεις τραπεζών 

3 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 8 12 8 11 Καταθέσεις τραπεζών 

Σύνολα ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων 3.084 4.261 2.785 3.664   

6.4. Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και  λάθη  

6.4.1. Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 

αναφέρονται ακολούθως: 
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∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»  

Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ∆ 12  

«Ενοποίηση - οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου που είναι 

και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Επίσης ο Όµιλος θα πρέπει να πραγµατοποιεί µια σειρά 

γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις µη ενοποιούµενες εταιρείες µε 

τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι 

επιπτώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού ∆ραστηριότητες» 

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές 

αντιµετωπίζονται περισσότερο µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου είδους συµφωνία, 

παρά, µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες 

και καταργείται και η ορολογία του ∆ΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη 

διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συµµετάσχει 

στη δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην 

εύλογη αξία, όταν η µέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ∆ΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξακάθαρος ορισµός της 

έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο µε βάση το οποίο εξετάζεται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας µε σκοπό να µειωθούν 

τυχόν ασυµβατότητες µεταξύ των ∆ΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους µέτρησης της εύλογης αξίας που είναι 

αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρµόζονται από την εφαρµογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες 

απαιτήσεις αναφορικά µε την αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα 

στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιµώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται µε τον τρόπο παρουσίασης των 

αλλαγών στις εύλογες αξίες. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ∆ΠΧΑ 10. Το  ∆ΛΠ 

27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν 

ουσιαστικά αµετάβλητες. 

 ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω 

των αλλαγών που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους 

µηχανισµούς λογιστικής παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της µεθόδου «corridor» αναφορικά µε την αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών / ζηµιών. Συγκεκριµένα τα αναλογιστικά κέρδη / ζηµίες (ή «διαφορές») που θα υπολογίζονται σε µια 

οικονοµική χρήση θα αναγνωρίζονται εξ' ολοκλήρου και άµεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της περιόδου που 

αφορά και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα της αναγνώρισης τους στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (κονδύλι 

υποχρεώσεων) και της σταδιακής αναγνώρισης (ή απόσβεσης) στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων των επόµενων χρήσεων. 

Επίσης  µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών θα παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Τέλος θα παρέχονται 

επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους 

στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω σχέδια.  

Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο ο Όµιλος και η Εταιρεία αναµόρφωσε κονδύλια των συγκρίσιµων περιόδων σύµφωνα µε 

τις οριζόµενες µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 19 και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, µεταβολές των 

Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη». Η επίδραση της αναµόρφωσης αναλύεται σε επόµενη παράγραφο 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1/1 – 30/6/2013 
 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ να 

συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα µπορούσαν να επαναταξινοµηθούν 

στα κέρδη ή τις ζηµίες της κατάστασης αποτελεσµάτων µε σκοπό να εναρµονιστούν µε τα US GAAP.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση εισάγει 

συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι 

χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά τον συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 έχουν αναδροµική ισχύ.  

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή (τροποποίηση)» - Κρατικά ∆άνεια  

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Στις 

οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, 

δίνεται η δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την µετάβαση. 

Αυτή είναι η ίδια απαλλαγή, όπως είχε δοθεί και στους υπάρχοντες συντάκτες των Οικονοµικών Καταστάσεων µε ∆ΠΧΑ κατά 

την µετάβασή τους.  

∆ιερµηνεία 20 «∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διερµηνεία αυτή 

εφαρµόζεται µόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη 

διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. 

Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 301/27.3.2013) 

Εκτός των παραπάνω έχουν ορισθεί νέα πρότυπα, διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ως εξής:  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015)  

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι 

ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 

νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα 

αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον 

συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

6.4.2. Εκούσιες αλλαγές λογιστικής πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

Κατά την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19, το συνολικό µη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας που 

περιλαµβάνεται στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης από την 1/1/2012 (που αποτελεί την ηµεροµηνία µετάβασης στο νέο 

∆ΛΠ19 ως ηµ/νία έναρξης της συγκρίσιµης περιόδου) και µετά, µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και 

παύει να αποσβένεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων των επόµενων χρήσεων. Συγκεκριµένα, οι αναπροσαρµογές 

κονδυλίων συγκρίσιµων περιόδων που προκύπτουν µε την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 έχουν ως εξής: 

Εκούσιες αλλαγές πολιτικής και ποσοτικές επιδράσεις 

  Όµιλος Εταιρεία 

Τίτλοι λογαριασµών Οικονοµικών Καταστάσεων 
Παρούσα 
περίοδος 

Συγκρίσιµη 
περίοδος 

Πριν τη 
συγκρίσιµη 

περίοδο 

Παρούσα 
περίοδος 

Συγκρίσιµη 
περίοδος 

Πριν τη 
συγκρίσιµη 

περίοδο 

Υποχρεώσεις             

Υποχρεώσεις πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 929 495 455 790 355 355 

Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 - 395 395 - 395 395 

Υποχρεώσεις µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 929 890 850 790 749 749 

              

Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19  18.887 37.008 45.860 39.161 53.533 57.087 

Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 - (395) (395) - (395) (395) 

Μεταβολή στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 79 79 - 79 79 
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Ίδια κεφάλαια µετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 18.887 36.693 45.545 39.161 53.217 56.771 

6.4.3. Αλλαγές εκτιµήσεων 

Στη χρήση έγιναν ορισµένες αλλαγές εκτιµήσεων, που επέδρασαν στα αποτελέσµατα. Η φύση των αλλαγών αναλύθηκε σε 

προηγούµενη παράγραφο σχετικά µε τις λογιστικές αρχές που απαιτούν κρίση και εκτίµηση. Η µεταβολή αφορά κυρίως σε 

αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων και παραδοχών για την ανακτησιµότητα στοιχείων ενεργητικού.  

Σχετικά µε τις επιδράσεις που επήλθαν στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου γίνεται αναφορά σε επόµενη 

παράγραφο, όπου γνωστοποιούνται οι αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων. 

6.5. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Η εταιρεία µετά την ηµεροµηνία αναφοράς προέβη στην υπογραφή κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ποσού € 3 εκ. € µε τα 

κάτωθι πιστωτικά ιδρύµατα: 

− ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

− ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

− ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

− «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» (ως ειδική διάδοχος της «Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ») 

− ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

6.6. Φόρος εισοδήµατος  

6.6.1. Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος περιόδου 

Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης 

Αρ.   Πρόσηµο 
1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Σηµειώσεις 
Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

1 
Φόρος Εισοδήµατος σε συνολικά 
έσοδα 

  1.245 1.636 (646) (562)   

2 Φόρος σε λοιπά συνολικά έσοδα   - - - -   

3 Σύνολο φόρου χρήσης   1.245 1.636 (646) (562)   

          Που αναλύεται:           Σηµειώσεις 

1 
Αναβαλλόµενοι φόροι της χρήσης 
από προσωρινές διαφορές χρήσης 

+/- (1.408) (1.718) 472 470 
Προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης 
περιόδου 

2 ΦΑΠ +/- 163 82 173 92 Ετήσιος φόρος βάσει της αξίας των ακινήτων 

      (1.245) (1.636) 646 562   

6.6.2. Μεταβολή συντελεστή φορολογίας 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το αναβαλλόµενο φορολογικό αποτέλεσµα έχουν 

αναγνωριστεί µε βάση τους ισχύοντες την 30/6/2013 φορολογικούς συντελεστές. Ο εν λόγω συντελεστής σύµφωνα µε τον 

Νόµο 4110/13, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε σε ισχύ την 23/1/2013, ανέρχεται σε 26%.  

6.6.3. Φόροι στα ίδια κεφάλαια 

Κατά την τρέχουσα χρήσης δεν µεταφέρθηκε φόρος εισοδήµατος στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εσόδων. 

6.6.4. Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

α/α Κονδύλι κατάστασης οικονοµικής θέσης 
Όµιλος   Εταιρεία 

Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 

1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - 11.613   - 8.825 

2 Άύλα στοιχεία ενεργητικού 6 -   6 - 

3 Επενδύσεις σε θυγατρικές - 700   - 700 

5 Αποθέµατα 352 -   370 - 

6 Πελάτες και Συναφείς Απαιτήσεις 2.017 -   1.875 - 

7 Λοιπές Απαιτήσεις 225 -   225 - 

8 Προβλέψεις 244 -   218 - 

9 Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 850 -   850 - 

10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - 231   - 219 

11 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις - -   - - 

  Υπόλοιπο 31/3/2013 8.849   6.200 
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Η µεταβολή της αναβαλλόµενης φορολογίας είχε ως εξής: 

Μεταβολή αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

    

  Όµιλος Εταιρεία 

Συµψηφισµένο υπόλοιπο  1/1/2013 (10.257) (7.919) 

Μεταβολή συντελεστή φορολογίας (1.494) (879) 

Μεταβολή εκτιµήσεων / αποµειώσεις 3.494 3.879 

Προσωρινές διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης (592) (1.281) 

Συµψηφισµένο υπόλοιπο  30/6/2013 (8.849) (6.200) 

6.6.5. Συµψηφισµός αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

Βάσει του ∆.Λ.Π. 12, οικονοµική οντότητα πρέπει να συµψηφίζει τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν η οικονοµική οντότητα έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα να συµψηφίσει 

τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων και τα αναβαλλόµενα φορολογικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται 

από την ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι που περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αφορούν 

στη µητρική εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές της εταιρείες µε έδρα στην Ελλάδα.  Εποµένως, τα ποσά των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εµφανίζονται συµψηφισµένα στην όψη της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 

6.6.6. Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα 

Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεµότητα 

Αρ. Εταιρία Οµίλου 
Ηµεροµηνία µέχρι την 

οποία έχει ελεγχθεί 
φορολογικά 

Σχηµατισµένες 
προβλέψεις 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 (199) 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2009 - 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2009 - 

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - - 

5 Creta Farms USA, LLC - - 

6 Creta Farms España, S.L. - - 

7 Creta Foods SA  -  - 

8 Creta Farms LTD  -  - 

9 Creta Farms Nordic AB  -  - 

      (199) 

Για τη χρήση 2011 η εταιρία καθώς και οι ηµεδαπές εταιρείες του Οµίλου υπάχθηκαν στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 

οικονοµικών καταστάσεων. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

6.7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

6.7.1. Βάση αποτίµησης ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραµµατικά, οι βάσεις αποτίµησης των ενσώµατων παγίων 

πριν τις αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 16. Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικά 

αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο. Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε µίσθωση, γίνεται σχετική 

αναφορά στην παράγραφο που αναφέρεται στις µισθώσεις. 

Αποτίµηση αξίας κτήσης 

Αρ. Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

κατά την απόκτηση 
Αποτίµηση αξίας κτήσης  

µετά την απόκτηση 

1 Γήπεδα - Οικόπεδα Κόστος Αναπροσαρµογή  

2 Κτίρια Κόστος Αναπροσαρµογή χωρίς συµψηφισµό αποσβέσεων 

3 Μηχανήµατα Κόστος Κόστος 

4 Μεταφορικά µέσα Κόστος Κόστος 

5 Λοιπός εξοπλισµός Κόστος Κόστος 

6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Κόστος Κόστος 
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6.7.2. Μεταβολή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Η µεταβολή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ανά κατηγορία καθώς και τα υπόλοιπά κάθε κατηγορίας παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα.  
 

O Όµιλος 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 22.710 67.739 50.515 3.253 8.003 7.910 160.129 

Προσθήκες 15 - 103 45 17 748 929 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (3) - (5) - (8) 

Μειώσεις - (37) (23) (5) - (1) (67) 

Μεταφορές - 118 - - (120) - (2) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 22.725 67.819 50.591 3.292 7.895 8.657 160.981 

Προσθήκες - 40 130 15 34 143 362 

Αναπροσαρµογή - (867) - - - (483) (1.350) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - 1 1 - 1 - 4 

∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (7) - (7) 

Μειώσεις - - (16) (5) (1) (23) (45) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 22.725 66.993 50.706 3.303 7.922 8.294 159.945 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 - 13.080 30.371 2.801 6.782 - 53.034 

Προσθήκες - 1.209 2.522 98 274 - 4.103 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (0) - (1) - (1) 

Μειώσεις - (8) (17) (5) - - (29) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 - 14.281 32.877 2.893 7.056 - 57.107 

Προσθήκες - 602 1.246 40 94 - 1.982 

Αναπροσαρµογή (197) - - - - (197) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - 0 0 - 1 - 1 

∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - - - - (1) - (1) 

Μειώσεις - - (6) (5) (1) - (11) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 - 14.686 34.117 2.929 7.148 - 58.880 

        Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 22.710 54.658 20.143 452 1.221 7.910 107.095 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2012 22.725 53.538 17.715 399 839 8.657 103.874 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2013 22.725 52.308 16.589 374 774 8.294 101.065 
 

 

Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 19.748 44.394 45.810 2.825 7.390 7.427 127.593 

Προσθήκες 15 - 76 45 11 748 895 

Μειώσεις - - - - - (1) (1) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 19.763 44.394 45.885 2.870 7.400 8.174 128.487 

Προσθήκες 
 

5 130 15 30 143 323 

Μειώσεις (7) (5) (23) (35) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 19.763 44.400 46.008 2.880 7.430 8.294 128.776 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 - 6.605 27.572 2.452 6.454 - 43.083 

Προσθήκες - 628 2.194 77 201 - 3.099 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 - 7.234 29.765 2.529 6.655 - 46.183 

Προσθήκες 
 

314 1.104 35 79 
 

1.532 

Μειώσεις 
  

(0) (5) 
  

(5) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 - 7.548 30.869 2.559 6.733 - 47.709 

       
  

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 19.748 37.789 18.238 373 935 7.427 84.510 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2012 19.763 37.160 16.120 341 745 8.174 82.305 
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Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2013 19.763 36.852 15.140 321 696 8.294 81.067 
 

6.7.3. Αποµειώσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 

Σχετικά µε τις αποµειώσεων ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων παρέχεται ανάλυση σε επόµενη παράγραφο.  

6.7.4. Βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

Πληροφορίες για υφιστάµενα στο τέλος της περιόδου βάρη επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων, αναφέρονται στη συνέχεια. 

Βάρη στα ενσώµατα πάγια για κάλυψη υποχρεώσεων   

Αρ. 
Συνοπτική περιγραφή 

ακινήτου 
Αφορά σε: Αξία βαρών Υποχρεώσεις που καλύπτουν 

1 Ρέθυµνο, Θέση Λατζιµάς ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 50.000 Κοινό Ενυπόθηκο Οµολογιακό ∆άνειο 

2 Αττική, Κρυονέρι ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 3.900 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

3 Θεσσαλονίκη, Ν. Μαγνησία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 345 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

4 Πάτρα, Άνω Συχαινά ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 670 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

5 ΒΙΠΕ Ηρακλείου ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 435 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

6 ΒΙΠΕ Ηρακλείου ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 435 Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

7 Π.Ε. Αρκαδίας, Β. Κυνουρία ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ 3.815 Μεσοπρόθεσµος δανεισµός 

8 Τρίκαλα, Μεγάλα Καλύβια ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ 5.000 Μεσοπρόθεσµος δανεισµός 

9 Τρίκαλα, Μεγάλα Καλύβια ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 5.000 Μεσοπρόθεσµος δανεισµός 

      69.600   

6.8. Έσοδα  

6.8.1. Ανάλυση εσόδων 

Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 18, που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται κατά 

κατηγορία ως εξής: 

Ανάλυση εσόδων 

    Όµιλος Εταιρία 

Αρ.   1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

  Έσοδα κατά κατηγορία         

1 Πωλήσεις εµπορευµάτων 1.784 2.985 493 1.217 

2 Πωλήσεις προϊόντων 40.405 42.399 40.807 40.933 

3 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 1.128 560 1.617 362 

4 Πωλήσεις υπηρεσιών 190 24 190 38 

5 Επιχορηγήσεις - διάφορα έσοδα πωλήσεων 59 170 52 80 

6 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 16 37 45 64 

7 Έσοδα κεφαλαίων 19 20 456 421 

  Σύνολο 43.601 46.196 43.659 43.116 

  Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα 

1 Πωλήσεις 43.507 45.968 43.107 42.550 

2 Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 75 208 97 145 

3 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ Έξοδα 19 20 456 421 

  Σύνολο 43.601 46.196 43.659 43.116 

6.9. Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

Οι συνολικές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα µε διάκριση αυτών που αφορούν αποτιµήσεις 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και στις λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές, αλλά και η κίνηση των συναλλαγµατικών διαφορών 

που αφορούν λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Ανάλυση συναλλαγµατικών διαφορών οικονοµικών καταστάσεων 

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα         

1 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων 54 54 281 281 

2 
Λοιπές συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρθηκαν στα 
αποτελέσµατα 

- - - - 

  
Σύνολο συναλλαγµατικών διαφορών που µεταφέρθηκαν στα 
αποτελέσµατα 

54 54 281 281 

Β. Μεταβολή συναλλαγµατικών διαφορών ιδίων κεφαλαίων 
    

  Υπόλοιπο έναρξης (230) - (407) - 

Πλέον: Πιστώσεις περιόδου (73) - - - 

Μείον: Χρεώσεις περιόδου - - 177 - 

  Υπόλοιπο λήξης (303) - (230) - 
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6.10. Κόστος δανεισµού 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν αναγνωρίστηκε κόστος δανεισµού σε περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που θέτει το ∆.Λ.Π. 23. 

6.11. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών  

6.11.1. ∆οµή Οµίλου 

∆οµή Οµίλου 

α/α Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Συµµετοχή Σχέση µε µητρική Μέθοδος ενοποίησης 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% - Μητρική - 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ Ελλάδα 95% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

3 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 98% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

4 Creta Farm Cyprus LTD Κύπρος 100% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

5 Creta Farm Espana SL Ισπανία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

6 Creta Foods SA Λουξεµβούργο 100% Άµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έµµεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms Nordic AB Σουηδία 50% Άµεση Κοινοπραξία Αναλογική ενοποίηση 

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

6.11.2. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι αµοιβές σε βασικά διοικητικά στελέχη για την περίοδο 1/1-30/6/2013 ανήλθαν σε 547 χιλ. € για την εταιρεία και τον όµιλο 

έναντι 626 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2012. 

6.11.3. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα 

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα       

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) Στα αποτελέσµατα της εκδότριας Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Έξοδο, Κόστος ή Ζηµία Έσοδο ή Κέρδος Θυγατρικές 
Βασικά 

∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Αγορές Αγαθών (1.459)   (1.459)   

Πωλήσεις Αγαθών   1.404 1.404   

Παροχή Υπηρεσιών   30 30   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηµατοδοτήσεις προς 
συνδεµένα µέρη  

  456 456   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζηµιές της εκδότριας από συναλλαγές µε 
συνδεµένα µέρη 

(547)     (547) 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσµατα της εκδότριας 

(2.007) 1.889 430 (547) 

     
Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα       

Όµιλος (Ενοποιηµένες Καταστάσεις) Στα Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Κατανοµή στα συνδεµένα µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Έξοδο, Κόστος ή Ζηµία Έσοδο ή Κέρδος 
Θυγατρικές 

που δεν 
ενοποιούνται 

Βασικά 
∆ιοικητικά 
Στελέχη 

Αγορές Αγαθών -   -   

Πωλήσεις Αγαθών   - -   

Παροχή Υπηρεσιών   - -   

Τόκοι και συναφή έσοδα από δάνεια και χρηµατοδοτήσεις προς 
συνδεµένα µέρη  

  - -   

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζηµιές της εκδότριας από συναλλαγές µε 
συνδεµένα µέρη 

(547)     (547) 

Σύνολο συναλλαγών µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα 
αποτελέσµατα της εκδότριας 

(547) - - (547) 
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6.11.4. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια 

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια       

Εταιρία (Ιδιαίτερες Καταστάσεις) Στα βιβλία της εκδότριας Κατανοµή σε συνδεδεµένα µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Άλλα 

Συνδεδεµένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων           

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις χορηγηµένα από την εκδότρια 10.835   10.835     

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις που λήφθηκαν από την εκδότρια   -       

Αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων (κεφαλαίου κ.λ.π.) εισφορά από την εκδότρια -         

Αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων (κεφαλαίου κ.λ.π.) εισφορά προς την εκδότρια   -       

∆ιακανονισµός υποχρεώσεων συνδεµένων µερών από την εκδότρια           

∆ιακανονισµός υποχρεώσεων της εκδότριας από συνδεµένα µέρη           

Συµµετοχή συνδεµένων µερών σε πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών της 
εκδότριας 

          

Συµµετοχή της εκδότριας σε πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών συνδεµένων 
µερών 

          

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την 
εκδότρια 

17.236   8.071 10 9.154 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  (1.394) (1.216) (7) (171) 

Σύνολα 28.071 (1.394) 17.690 3 8.983 

 

 

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή τα ίδια κεφάλαια   

Όµιλος (Ενοποιηµένες Καταστάσεις) 
Στις ενοποιηµένες 

καταστάσεις 

Κατανοµή σε 
συνδεδεµένα 

µέρη 

Συναλλαγές από τη σκοπιά της εκδότριας Απαίτηση Υποχρέωση 
Άλλα 

Συνδεδεµένα 
Μέρη 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων       

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν απαίτηση για την εκδότρια 9.154   9.154 

Λοιπές συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που δηµιουργούν υποχρέωση για την 
εκδότρια 

  (171) (171) 

Σύνολα 9.154 (171) 8.983 

 

6.12. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

6.12.1. Μη ελέγχουσες συµµετοχές στα ίδια κεφάλαια 

Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης οι µη ελέγχουσες συµµετοχές εµφανίζονται συνολικά, είτε έχουν προκύψει από την 

αρχική ενοποίηση είτε προέκυψαν από µεταγενέστερα αποτελέσµατα ή από επιδράσεις µέσω της κατάστασης λοιπών 

συνολικών εσόδων.  

Το συνολικό ποσό των για µη ελέγχουσες συµµετοχές της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε (1.968) χιλ. €, ενώ το 

αντίστοιχο ποσό για την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (30/6/2012) είναι  (1.509) χιλ. €.  

Η µεταβολή κατά την περίοδο εµφανίζεται στην Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων. 

6.12.2. Σύνταξη ενοποιηµένων και ατοµικών καταστάσεων 

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι Ατοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται και επειδή υπάρχει σχετική νοµική 

υποχρέωση. Στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι θυγατρικές εταιρίες, σύµφωνα µε την παρ. 9 του ∆ΛΠ 27 

και οι κοινοπραξίες σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 31. 

Συνοπτικά, το αντικείµενο δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου παρατίθεται παρακάτω. 

Αντικείµενο δραστηριότητας ενοποιούµενων εταιρειών 

Αρ. Επωνυµία Εταιρίας Οµίλου Αντικείµενο δραστηριότητας 

1 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 
Εκµετάλλευση γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτροφεία – χοιροστάσια – 
εκκολαπτήρια – σφαγεία ), την παρασκευή και εµπορία φυραµάτων και τροφών για την 
διατροφή των ζώων 

2 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή, εκτροφή και πάχυνση ζώων εσωτερικού ή εξωτερικού 
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3 Creta Farm Cyprus LTD 
Ενάσκηση των εργασιών ή επιχειρήσεων παραγωγής, εκτροφής και πάχυνσης ζώων 
εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής κτηνοτροφών, επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης 
και διάθεσης νωπού, εψυγµένου και κατεψυγµένου κρέατος ως και προϊόντων ή υποπροϊόντων 

4 Creta Farms USA, LLC Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην αµερικάνικη αγορά  

5 Creta Farms España, S.L. Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην ισπανική αγορά  

6 Creta Farms Nordic AB Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta Farm στην σουηδική αγορά 

7 Creta Foods SA Εταιρεία Συµµετοχών 

8 Creta Farms LTD Εταιρεία Συµµετοχών 

6.13. Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 

6.13.1. Κοινοπραξίες  

Βασικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίας που συµµετέχει η εκδότρια παρατίθενται παρακάτω. 

Κοινοπραξίες και στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων 

Επωνυµία Κοινοπραξίας  Creta Farms Nordic AB Creta Farms España, S.L. 

Είδος Κοινά ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία Κοινά ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

Ποσοστό Συµµετοχής 50,0% 50,0% 

Ενοποίηση Αναλογική Αναλογική 

Εµφάνιση για Αναλογική Γραµµή - Γραµµή Γραµµή - Γραµµή 

6.13.2. Εταιρικά γεγονότα σε κοινοπραξίες 

Ο Όµιλος προέβη στην πώληση στης συµµετοχής του στην ιταλική κοινοπραξίας «Frantoio Gentileschi SpA». Συγκεκριµένα, 

πωλήθηκαν οι µετοχές που κατείχε ο Όµιλος (50%) στον ιταλό κοινοπρακτών «Grandi Salumifici Italiani». Ο Όµιλος πλέον 

εξετάζει εναλλακτικά µοντέλα συνεργασίας τύπου παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης της καινοτόµας παραγωγικής 

µεθοδολογίας. 

6.14. Κέρδη ανά µετοχή 

Παράµετροι υπολογισµού αριθµητών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή (σε €) 

Αρ. Περιγραφή 
1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Αριθµητές βασικών κερδών ανά µετοχή         

  Κέρδη µετά τους φόρους συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

Μείον: Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη χρήση - - - - 

Μείον: Ζηµιές από εξαγορές προνοµιούχων µετοχών - - - - 

Μείον: Ζηµιές από πρόωρη µετατροπή προνοµιούχων µετοχών σε κοινές - - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

Β. Αριθµητές αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή 
    

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

Πλέον: Προσαρµογή τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές - - - - 

  Αποµειωµένα κέρδη κοινών µετοχών (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

 

Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή 

  1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 Σταθµισµένη τιµή 

Περιγραφή 
Αριθµός 
µετοχών 

Ηµέρες 
Αριθµός 
µετοχών 

Ηµέρες 
Παρούσα 
περίοδος 

Προηγούµενη 
περιόδος 

Παρονοµαστής βασικών κερδών ανά 
µετοχή 

            

Αριθµός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 180 29.480.000 181 29.480.000 29.480.000 

Αυξήσεις             

Αύξηση µε µετρητά - - - - - - 

Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών 
Μετοχών 

29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Παρονοµαστής αποµειωµένων κερδών ανά 
µετοχή       

Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Οµολογίες µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές - - - - - - 

Λοιποί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές - - - - - - 
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Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών 
Μετοχών µε την προσθήκη των 
µετατρέψιµων τίτλων 

29.480.000 - 29.480.000 - 29.480.000 29.480.000 

 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 

    1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Αρ. Περιγραφή Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή (0,5921) (0,4768) (0,1227) (0,0152) 

Β. Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
  

    

  Αποµειωµένα κέρδη κοινών µετοχών (17.453.982) (14.055.702) (3.615.894) (446.817) 

  
Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών Μετοχών  
µε την προσθήκη των µετατρέψιµων τίτλων 

29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

  Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (0,5921) (0,4768) (0,1227) (0,0152) 

 

6.14.1. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς που επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς που να επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή. 

6.15. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

6.15.1. Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, κατά την τρέχουσα περίοδο αναθεωρήθηκαν οι εκτιµήσεις της διοίκησης 

εφαρµόζοντας αυστηρά κριτήρια στις παραδοχές σχετικά µε την αξία ανάκτησης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων.  

Τα αποτελέσµατα καθώς και η ζηµία αποµείωσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ζηµιές αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 
Συνολικό ποσό  

Μεταφορά στα ίδια 
κεφάλαια 

Μεταφορά στα 
αποτελέσµατα 

Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία Όµιλος  Εταιρία 

Α. Ζηµιές αποµείωσης             

1 Αποθέµατα 2.938 2.938 - - 2.938 2.938 

2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.153 - - - 1.153 - 

3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.440 2.440 - - 2.440 2.440 

  Σύνολο 6.530 5.377 - - 6.530 5.377 

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξαν αναστροφές αποµειώσεων. 

6.15.2. Πληροφορίες για τις αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

Αποθέµατα 

∆ιενεργήθηκε αποµείωση σε βάρος των αποθεµάτων ύψους 2,9 εκ. € µε περιορισµό του χρόνου για τον οποίο 

δηµιουργούνταν προβλέψεις για τα αποθέµατα βραχείας λήξης. Η αυστηροποίηση της προσέγγισης έλαβε υπόψη 

καθυστερήσεις που εµφανίζονται στη χρήση 2013 στη χρήση υλικών συσκευασίας και προώθηση προϊόντων και οι οποίες 

δηµιουργούν κινδύνους να µην διατεθούν έγκαιρα. παρ’ ότι η διοίκηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία 

ρευστοποίηση τους. 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης και το πλάνο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οµίλου, παράλληλα 

µε τις συνθήκες της αγοράς, ο Όµιλος προέβη σε αποµείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 1,1 εκ. €. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η διοίκηση της εταιρίας  για τις άυλες παγιοποιήσεις που αφορούν ανάπτυξη προϊόντων επανεξετάζει στην αρχή κάθε χρήσης 

την ωφέλιµη ζωή τους και τις δυνατότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών που δαπανήθηκαν. Σαν αποτέλεσµα της 

επανεξέτασης αυτών των µεγεθών καθώς και αποφάσεων για την παύση ορισµένων σχεδίων λόγω των προβληµάτων 

ρευστότητας διενεργήθηκαν αποµειώσεις ύψους 2,4 εκ. € στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

6.16. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

6.16.1. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις 
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Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27955/2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η 

υπαγωγή της µητρικής εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επένδυσης της µε το κίνητρο της 

επιχορήγησης µε σκοπό την επέκταση της µονάδας παραγωγής αλλαντικών, συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης 5.150 χιλ. €, 

µε ποσοστό επιχορήγησης 25%. 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Σχετικά µε τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου, κατά την 30/6/2013 υφίστανται εγγυητικές επιστολές 

ποσού 2.289 χιλ. €. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν σε καλή πληρωµή προµηθευτών. 

6.17. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

6.17.1. Μέθοδος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων που 

παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, εµφανίζονται στη συνέχεια. 

Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία 

Αρ. Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 
Τρόπος 

παρακολούθησης 
Μέθοδος 

Απόσβεσης 

Ωφέλιµη Ζωή (έτη) 

Από Έως 

1 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Κόστος Σταθερή 20 30 

2 Έξοδα ανάπτυξης Κόστος Σταθερή 5 30 

3 Λογισµικά Κόστος Σταθερή 5 20 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας είναι περιορισµένης διάρκειας. 

6.17.2. Ανάλυση κίνησης άυλων στοιχείων 

Η ανάλυση της κίνησης των λογαριασµών των άυλων περιουσιακών στοιχείων µέσα στη περίοδο, εµφανίζεται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 

O Όµιλος 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 7.280 659 5.334 13.273 

Προσθήκες 1.310 235 23 1.569 

Συναλλαγµατικές διαφορές (43) (43) 

Μειώσεις (900) (10) - (910) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 7.647 884 5.357 13.888 

Προσθήκες 8 50 - 59 

Αναπροσαρµογή (4.332) - - (4.332) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 20 - - 20 

∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (1) (14) (15) 

Μειώσεις (10) (2) - (12) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 3.333 931 5.343 9.607 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Προσθήκες 468 75 358 901 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 2.060 142 2.332 4.534 

Προσθήκες 306 48 164 518 

Αναπροσαρµογή (1.969) - - (1.969) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1 - - 1 

∆ιαγραφή Frantoio Gentileschi SpA - (0) (3) (4) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 397 190 2.492 3.080 

     Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 5.689 592 3.360 9.640 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2012 5.588 742 3.025 9.354 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2013 2.935 741 2.851 6.528 
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Η Εταιρεία 

Αξία κτήσης 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 5.044 659 5.334 11.037 

Προσθήκες 1.249 234 10 1.493 

Μειώσεις (900) (10) - (910) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 5.394 883 5.343 11.620 

Προσθήκες 8 50 59 

Αναπροσαρµογή (4.332) 
  

(4.332) 

Μειώσεις 
 

(2) 
 

(2) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 1.070 931 5.343 7.344 

Αποσβέσεις 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισµικά ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2011 1.592 67 1.974 3.633 

Προσθήκες 357 75 354 786 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012 1.948 142 2.328 4.419 

Προσθήκες 183 48 164 395 

Αναπροσαρµογή (1.969) (1.969) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 162 190 2.492 2.845 

  

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 3.453 592 3.360 7.404 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2012 3.445 741 3.015 7.201 

Αναπόσβεστη αξία την 30η Ιουνίου 2013 907 741 2.851 4.499 

 

6.17.3. Σηµαντικά άυλα στοιχεία που δεν εµφανίζονται λογιστικά 

Η εταιρεία, µε έναρξη από τη χρήση του 2001, έχει ξεκινήσει τη κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για τη παραγωγή των προϊόντων 

Creta Farms «Εν Ελλάδι», σύµφωνα µε τις οποίες αφαιρείται από το κρέας ζωικό λίπος µε χειρονακτικό τρόπο και 

προστίθεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Τα σχετικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που έχουν απονεµηθεί από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και από λοιπούς 

διεθνείς οργανισµούς, δεν αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο λόγω των περιορισµών που θέτει το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 

6.17.4. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στα αποτελέσµατα 

Στη χρήση υπήρξε µία επιβάρυνση για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ποσού 247 χιλ. €. Τα έξοδα αυτά εµφανίζονται στο 

λογαριασµό εξόδων διάθεσης των αποτελεσµάτων χρήσης. 

6.18. Γεωργία  

6.18.1. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Οι οµάδες κατηγοριοποίησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όπως έχουν καθοριστεί από τη ∆ιοίκηση αναφέρονται 

παρακάτω. 

Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων ∆ραστηριότητα σε: ∆ιάρκεια 

1 Κάπροι Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

2 Χοιροµητέρες Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

3 Θηλάζοντα Όµιλος ∆ιαρκή Μόνο 

4 Αναπτυσσόµενα Όµιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

5 Προ-παχυνόµενα Όµιλος ∆ιαρκή και Αναλώσιµα 

6 Παχυνόµενα Όµιλος Αναλώσιµα 

7 Επιλογής Όµιλος Αναλώσιµα 

6.18.2. ∆ιαχείριση κινδύνων βιολογικών στοιχείων 

Ο Όµιλος διαθέτει µονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος, πιστοποιηµένη από τους Lloyd’s Register Quality Assurance για την 

αναπαραγωγή, πάχυνση, σφαγή χοίρων ειδικής εκτροφής, δηλ. διατροφή αποκλειστικώς µε τροφές φυτικής προέλευσης και 

πάχυνση χωρίς την χρησιµοποίηση αντιβιοτικών, καθώς και την χρήση Hazard analysis (HACCP) και την εφαρµογή των 

σχετικών υγειονοµικών διατάξεων. 
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Τα χοιρινά βρίσκονται υπό πλήρη και συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο. Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας των 

ζώων σε όλα τα επίπεδα που ταυτόχρονα επιτρέπει τη µη χρησιµοποίηση αντιβιοτικών κατά το στάδιο της πάχυνσης. Το 

σφαγείο της Εταιρίας, εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας, διαθέτει εξοπλισµό και διενεργεί τεχνικές 

διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη ζωοτεχνικά σωστή σφαγή των ζώων και κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια του 

παραγοµένου νωπού κρέατος. Η διασφάλιση πιστοποιείται από την εφαρµογή των συστηµάτων ISO και HACCP σε όλες τις 

φάσεις και διαδικασίες παραγωγής. 

6.18.3. Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αποτίµηση σε εύλογες αξίες µείον τα κόστη διάθεσης των βιολογικών στοιχείων, 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

Αρ. Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων Μέθοδος αποτίµησης σε εύλογες αξίες 

1 Θηλάζοντα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

2 Αναπτυσσόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

3 Προ-παχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

4 Παχυνόµενα Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

5 Επιλογής Βάσει των επικρατουσών τιµών ανά ζώο-ηµέρες ανάπτυξης ή ανά τεµάχιο 

6 Χοιροµητέρες Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 

7 Κάπροι Βάσει επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο 

6.18.4. Μεταβολές βιολογικών στοιχείων µε αναπροσαρµογή 

Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα βιολογικά στοιχεία του ∆ΛΠ 41, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά 

µε τη κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται παρακάτω. 

  Όµιλος Εταιρεία 

  1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 3.810 4.587 2.361 2.498 

Αγορές περιόδου 51   200 - 

Πωλήσεις περιόδου (203) (757) (0) - 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (7.333) (5.095) (2.904) (2.974) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  3.957 4.990 2.914 2.879 

Κέρδη (ζηµίες) από επιµέτρηση στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο 
στο τόπο της πώλησης κόστος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

7.633 6.255 3.257 3.354 

          

Ενσωµατωµένα σε:         

Κύκλο εργασιών 4.669 5.356 2.704 2.974 

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων   

147 403 553 380 

          

Ενσωµατωµένα σε:         

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας µενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων   

147 900 553 380 

Κόστος εκτροφής µενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(5.214) (1.951) (3.308) (1.115) 

Αποτελέσµατα χρήσης µενόντων βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 

(5.066) (1.051) (2.755) (735) 

               

Ζώντα Ζώα Ανώριµα προς σφαγή 11.827 18.483 11.735 10.482 

Ζώντα Ζώα Ώριµα προς σφαγή 20.299 25.284 12.830 14.019 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 32.126 43.767 24.565 24.501 

 

6.18.5. Λοιπές πληροφορίες για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

∆εν υφίστανται περιορισµοί στην κυριότητα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, ούτε έχουν ενεχυριαστεί βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

6.19. Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

6.19.1. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία παρουσιάζεται 

παρακάτω. 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Ενεργητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος   Εταιρία 

30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

1 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 66   67   55   61 

2 Καταθέσεις Όψεως σε € Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.010   4.182   2.723   3.592 

3 
Καταθέσεις όψεως σε Ξένο 
Νόµισµα  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8   12   8   11 

4 
Μετοχές εισηγµένων 
εταιρειών εσωτερικού 

Λοιπές Επενδύσεις 89   -   89   - 

  Γενικό Σύνολο   3.173   4.261   2.874   3.664 

          ∆άνεια και απαιτήσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Ενεργητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος   Εταιρία 

30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

1 Εµπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 9.735   26.417   13.011   29.149 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 408   6.040   517   5.268 

3 Γραµµάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 4   92   4   79 

4 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη 

Λοιπές απαιτήσεις 9.316   8.721   25.201   23.441 

5 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 553   1.873   438   1.588 

  Σύνολο   20.016   43.143   39.171   59.526 

          ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Ενεργητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος   Εταιρία 

30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

1 ∆ιηνεκής πληροφορική Α.Ε Λοιπές Επενδύσεις 28   28   28   28 

2 Ι.F.S Helllas Συστήµατα Λοιπές Επενδύσεις 15   15   15   15 

  Σύνολο   44   44   44   44 

          Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Αρ. Περιγραφή Λογαριασµός Παθητικού που εµφανίζεται 
Όµιλος   Εταιρία 

30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

1 
Μακροπρόθεσµες έντοκες 
υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις 46.510   51.327   46.510   51.327 

2 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 51.511   45.205   44.932   38.702 

3 Εµπορικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 10.974   26.444   10.530   24.957 

4 Επιταγές πληρωτέες Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.802   7.456   6.522   6.550 

5 
Προκαταβολές πελατών και 
χρεωστών 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 284   452   274   420 

6 
Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένα µέρη 

Λοιπές υποχρεώσεις 275   586   39   313 

  Σύνολο   116.357   131.471   108.808   122.268 

6.19.2. Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Προβλέψεις αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

  Περιγραφή Λογαριασµός που εµφανίζεται 
Όµιλος Εταιρεία 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

1 Εµπορικές απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 3.032 865 2.680 683 

2 Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.131 - 4.755 - 

3 Γραµµάτια Εισπρακτέα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 81 - 68 - 

4 Λοιποί χρεώστες Λοιπές απαιτήσεις 1.535 - 1.535 - 

      9.778 865 9.038 683 

6.19.3. Κίνηση λογαριασµών προβλέψεων αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Κίνηση λογαριασµών προβλέψεων αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Λογαριασµός που εµφανίζεται 
Όµιλος Εταιρεία 

1/1/2012 Προβλέψεις Αντιστροφές 30/6/2013 1/1/2012 Προβλέψεις Αντιστροφές 30/6/2013 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 865 7.379 - 8.243 683 6.821 - 7.503 

Λοιπές απαιτήσεις - 1.535 - 1.535 - 1.535 - 1.535 

  865 8.913 - 9.778 683 8.355 - 9.038 

6.19.4. ∆ανεισµός 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια. Στις 17/7/2012, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

έκδοσης ενυπόθηκου Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου, συνολικού ύψους 44.138 χιλ. €, µε διαχειριστή την ΕΘΝΙΚΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και Οµολογιούχους την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, την EFG EUROBANK Ergasias, την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Σκοπός του εν λόγω Οµολογιακού ∆ανείου ήταν αφενός η 

αναχρηµατοδότηση µέρους των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και αφετέρου η κάλυψη αναγκών της 

σε κεφάλαιο κίνησης.  Η διάρκεια δε αυτού είναι 8,5 έτη για το ποσό των 41.638 χιλ. € και 3,5 έτη για τα υπόλοιπα 2.500 

χιλ. ευρώ. Προς εξασφάλιση των οµολογιούχων ενεγράφη προσηµείωση επί των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας 

στο Ρέθυµνο ποσού 50 εκ. €. 

Η ληκτότητα των δανειακών υποχρεώσεων εµφανίζεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     

  < 1 έτους 1 µε 5 έτη > 5 ετών 

Οµολογιακά δάνεια 2.999 23.300 17.188 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 2.146 2.722 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 620 2.156 1.144 

  5.765 28.178 18.333 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ληκτότητα δανειακών υποχρεώσεων     

  < 1 έτους 1 µε 5 έτη > 5 ετών 

Οµολογιακά δάνεια 2.999 23.300 17.188 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 2.062 2.722 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 620 2.156 1.144 

  5.680 28.178 18.333 
 

6.19.5. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος κατέχει επενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του οποίου 

εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών αυτού του είδους  προκύπτει από 

την ισοτιµία του δολαρίου των Η.Π.Α. έναντι του ευρώ. 

Ανάλυση ευαισθησίας συναλλαγµατικού κινδύνου 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου και της 

Εταιρείας από πιθανές µεταβολές στις συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ ευρώ / δολαρίου, θεωρώντας όλες τις άλλες 

µεταβλητές σταθερές. Ο πίνακας παρουσιάζει µεταβολές σε ποσοστό -2% (ευνοϊκό σενάριο) και +2% (αρνητικό σενάριο) 

στην ισοτιµία $/€. Η παραδοχή αυτή της ανάλυσης ευαισθησίας θεωρείται επαρκής σε σχέση µε την κίνηση των ισοτιµιών 

κατά το β’ τρίµηνο του 2013. 

  Όµιλος   Εταιρεία 

Μεταβολή ισοτιµίας $/€ -2,00% 2,00%   -2,00% 2,00% 

Επίδραση στα κέρδη προ φόρων - - - 230 (221) 

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια - - - 170 (163) 

            

6.19.6. Κίνδυνος επιτοκίου 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 30η Ιουνίου 2013, Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Σε περίπτωση που 

τα επιτόκια δανεισµού µεταβάλλονταν σε ποσοστό ±10% θεωρώντας όλες τις λοιπές µεταβλητές σταθερές η επίδραση στα 

αποτελέσµατα θα ανερχόταν σε ± 414 χιλ. € ενώ στα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονταν σε ± 307 χιλ. €, χωρίς να ληφθεί υπόψη 

τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις. 

6.19.7. Πιστωτικός κίνδυνος 

Καθυστερήσεις 

Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο µετά αποµειώσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη 

εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές αναβαθµίσεις. Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν αποµειωθεί 

είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των ληξιπρόθεσµων που δεν έχουν αποµειωθεί. Παρακάτω 

γίνεται διαχωρισµός των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας σε  

− Μη ληξιπρόθεσµες,  

− Ληξιπρόθεσµες χωρίς σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης  

− Ληξιπρόθεσµες µε σηµαντικό κίνδυνο αθέτησης και  

− Αποµειωµένες 
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Εταιρεία - Καθυστέρηση απαιτήσεων 

Περιγραφή Σύνολο Μη ληξιπρόθεσµες 
Ληξιπρόθεσµες 
χωρίς κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρόθεσµες µε 
κίνδυνο αθέτησης 

Αποµειωµένες 

Εµπορικές απαιτήσεις 15.691 10.101 2.910 2.680 (2.680) 

Επιταγές εισπρακτέες 5.273 517 - 4.755 (4.755) 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 72 4 - 68 (68) 

  21.036 10.622 2.910 7.503 (7.503) 

      Όµιλος - Καθυστέρηση απαιτήσεων 

Περιγραφή Σύνολο Μη ληξιπρόθεσµες 
Ληξιπρόθεσµες 
χωρίς κίνδυνο 

αθέτησης 

Ληξιπρόθεσµες µε 
κίνδυνο αθέτησης 

Αποµειωµένες 

Εµπορικές απαιτήσεις 12.767 9.725 11 3.032 (3.032) 

Επιταγές εισπρακτέες 5.539 408 - 5.131 (5.131) 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 85 4 - 81 (81) 

  18.391 10.137 11 8.243 (8.243) 

Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις χωρίς κίνδυνο αθέτησης, η ηλικία αυτών έχει ως εξής: 

Εταιρεία  - Ηλικία απαιτήσεων (ηµέρες) 

Περιγραφή Σύνολο 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 

Εµπορικές απαιτήσεις 10.101 930 1.111 2.095 2.295 3.670 

Επιταγές εισπρακτέες 517 131 82 240 56 9 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 4 4 - - -   

  10.622 1.065 1.193 2.335 2.351 3.679 

       Όµιλος  - Ηλικία απαιτήσεων (ηµέρες) 

Περιγραφή Σύνολο 0-30 31-60 61-90 91-120 120< 

Εµπορικές απαιτήσεις 9.725 930 1.111 2.095 2.295 3.295 

Επιταγές εισπρακτέες 408 101 57 190 56 4 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 4 4 - - - - 

  10.137 1.035 1.168 2.285 2.351 3.299 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία την ηµεροµηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία                

Περιγραφή 
Όµιλος   Εταιρία 

30/6/2013   31/12/2012   30/6/2013   31/12/2012 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 3.173   4.261   2.874   3.664 

∆άνεια και απαιτήσεις 20.016   43.143   39.171   59.526 

Γενικό Σύνολο 23.189   47.405   42.046   63.190 

6.20. Λειτουργικοί τοµείς  

6.20.1. Τοµείς, κριτήρια διάκρισης και πηγές εσόδων 

Οι λειτουργικοί τοµείς, τα κριτήρια διαµόρφωσής τους  και τα βασικά προϊόντα τους, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τοµείς, κριτήρια διάκρισης 

Τίτλος τοµέα Χοιροτροφική Τίτλος τοµέα Αλλαντοβιοµηχανία 

Κριτήρια διάκρισης 
Παραγωγή ζώντων ζώων προς 
πώληση ή περαιτέρω επεξεργασία 

Κριτήρια διάκρισης Παραγωγή προϊόντων 

Βασικά προϊόντα Χοίροι / Χοιρινό Κρέας Βασικά προϊόντα Αλλαντικά 

6.20.2. Αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα 

Τα αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αποτελέσµατα ανά λειτουργικό τοµέα     

  Αλλαντοβιοµηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

  30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 

Πωλήσεις 37.507 40.897 5.999 5.071 43.507 45.968 

Κόστος πωληθέντων (20.957) (22.491) (5.932) (5.293) (26.889) (27.784) 

Μικτό κέρδος 16.550 18.406 68 (222) 16.618 18.184 

              

Έξοδα διοίκησης (2.849) (3.318) (150) (115) (2.998) (3.433) 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1/1 – 30/6/2013 
 

Έξοδα διάθεσης (12.994) (13.709) (353) (312) (13.346) (14.021) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα 567 349 (760) (279) (193) 71 

Ebit 1.274 1.729 (1.194) (928) 80 801 

6.20.3. Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σηµαντική χώρα 

Κύκλος εργασιών κατά γεωγραφική περιοχή ή χώρα 

Γεωγραφική περιοχή ή χώρα 1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2012 

Ελλάδα 42.215 43.707 

Κύπρος 810 803 

Ισπανία 481 541 

Αµερική 0 493 

Σουηδία - 220 

Ιταλία - 205 

Σύνολα 43.507 45.968 

6.20.4. Πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, δύο πελάτες του οµίλου, που δραστηριοποιούνται στο λειτουργικό τοµέα της 

αλλαντοβιοµηχανίας, συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 10% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών, αντιπροσωπεύοντας το 

34% αυτού. 
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Ε. Στοιχειά και πληροφορίες περιόδου 1/1 – 30/6/2013 
 

 

∆ιεύθυνση διαδικτύου:

Νόµιµος Ελεγκτής :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 101.065 103.874 81.067 82.305 Κύκλος εργασιών (µη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 38.837 40.612 40.403 39.576

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.527 9.353 4.499 7.201 Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.669 5.356 2.704 2.974

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.848 10.737 23.829 23.786 Σύνολο κύκλου εργασιών 43.507 45.968 43.107 42.550

Αποθέµατα 11.107 13.820 9.393 11.760 Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 17.015 13.879 16.876 16.002

Απαιτήσεις από πελάτες 10.147 32.549 13.533 34.496

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.808 17.877 32.810 32.849
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 155.502 188.210 165.130 192.397 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (5.214) (1.951) (3.308) (1.115)

Μικτό αποτέλεσµα από τ ις δραστηριότητες 16.618 18.184 16.825 18.241

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 8.468 25.998 26.779 40.835 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (18.960) (3.270) (15.692) 115

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 20.850 38.379 39.161 53.217 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (17.715) (3.915) (14.056) (447)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) (1.968) (1.688) - - - Ιδιοκτήτες µητρικής (17.454) (3.616) (14.056) (447)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.882 36.691 39.161 53.217 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (261) (299) - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 46.510 51.327 46.510 51.327

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.977 11.347 7.228 8.908 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (91) 227 - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 51.511 45.205 44.932 38.702 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (17.806) (3.688) (14.056) (447)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.622 43.640 27.299 40.244 - Ιδιοκτήτες µητρικής (17.526) (3.814) (14.056) (447)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 136.620 151.519 125.969 139.180 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (279) (350) - -
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 155.503 188.210 165.130 192.397

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,5921) (0,1227) (0,4768) (0,0152)

01.04- 01.04- 01.04- 01.04-

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Κύκλος εργασιών (µη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 20.940 20.055 21.585 19.538
Κύκλος εργασιών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.164 3.359 1.302 2.070

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 Σύνολο κύκλου εργασιών 23.103 23.414 22.887 21.608

Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 9.184 6.419 9.075 7.147

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (17.806) (4.164) (14.056) (447) ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.585) (881) (1.683) (474)
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων - - - - Μικτό αποτέλεσµα από τ ις δραστηριότητες 9.317 9.752 9.248 9.038

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - - -

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (2.132) (1.506) (1.513) 6
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (3.039) (1.713) (2.354) (221)

- Ιδιοκτήτες µητρικής (2.977) (1.536) (2.354) (0)
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (62) (177) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (101) (475) - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (3.139) (2.188) (2.354) (221)

- Ιδιοκτήτες µητρικής (3.057) (1.915) (2.354) (221)
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (82) (273) - -

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,1010) (0,0521) (0,0798) (0,0075)

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
3. Στη σηµείωση 6.6 των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου. Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (18.960) (3.270) (15.692) 115

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Όµιλος Εταιρεία Αποσβέσεις 2.491 2.447 1.927 1.927

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 200 199 Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 14.917 361 13.439 361

Λοιπές προβλέψεις 929 829 Προβλέψεις 414 0 414 -

1.129 1.027 Συναλλαγµατικές διαφορές (54) (281) (54) (281)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας (20) (20) (456) (421)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.143 4.091 4.038 3.854

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (778) 207 (571) 293

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.670 769 13.880 (488)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 53.575 (4.227) (13.321) (4.374)

Όµιλος Εταιρεία Μείον:
- Εισροές - 1.889 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (69.811) (4.113) (3.811) (3.854)

- Εκροές - 1.459 Καταβεβληµένοι φόροι (163) (303) (82) (276)
- Απαιτήσεις 9.154 28.071 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

- Υποχρεώσεις 171 1.394 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.576) (4.339) (289) (3.145)

- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 547 547 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων (89) - (139) (250)

- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους (594) (2.261) (1.912) (1.934)

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (421) (1.113) (382) (994)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 56 4 32 1

Τόκοι εισπραχθέντες - 0 - -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων - - - -

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.223) (3.369) (2.305) (3.177)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου - - - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.526 9.293 3.000 7.278

11. Οι ταµειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο. Εξοφλήσεις δανείων (1.663) (1.854) (1.041) (1.510)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (243) (297) (243) (297)
Μερίσµατα πληρωθέντα - - - -

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) 1.621 7.142 1.716 5.470

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.261 5.405 3.664 4.856

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Επίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0 2 - -

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.084 4.840 2.785 4.005

∆ΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.∆.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.∆.Τ.  ΑΒ 187558 / 06

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α.∆.Τ. Ξ 331005 / 86 Α.∆.Τ. Σ 728648/00

Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0001235

Ρέθυµνο, 30 Αυγούστου 2013

(171) 540 210 1.681

Κέρδη / (ζ ηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων, αποσβέσεων και µεταβολής εκτιµήσεων

1.012 1.687 1.175 2.572

(879) (851)(1.178) (566)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30/6/2013 ανήλθε σε 599 άτοµα για τον Όµιλο και 576 για την εταιρεία. Κατά την 30/6/2012 ο 

Όµιλος απασχολούσε 634 άτοµα και 590 η εταιρεία.

6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται 

στο ∆.Λ.Π. 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

555 855 555 294

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών 
καταστάσεων:

www.cretafarm.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

900 553 380

801 (12.109) 3.548

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

45.545 53.217

10. Καµία ενοποιούµενη εταιρεία δεν  κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 30/6/2013. Ούτε η µητρική εταιρεία κατέχει ίδιες µετοχές την 
30/6/2013.

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- 96

18.887 41.381

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. € όπως και στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις

8. Τα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του σταθµισµένου µέσου όρου 
του αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

3. Ο Όµιλος προέβη στη διάθεση της συµµετοχής του στην κοινοπραξίας "Frantoio Gentileschi SpA".Στη σηµείωση 6.13 των οικονοµικών καταστάσεων 
δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω κοινοπραξία δεν ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

-(175)
7. Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα του Οµίλου, αφορούν σε συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από µετατροπή εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου.

2. Στη σηµείωση 6.12 των οικονοµικών καταστάσεων γνωστοποιούνται οι επωνυµίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µία από τις εταιρείες και τις 
κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό που κατέχει άµεσα ή έµµεσα η µητρική εταιρεία και η 

µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία.

1. Το θέµα έµφασης της έκθεσης επισκόπησης του Νόµιµου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση στην περίοδο επανεξέτασε ορισµένες εκτιµήσεις της 

αναφορικά µε τους κινδύνους αποµείωσης στοιχείων του Ενεργητικού µε βάση τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα. Σαν αποτέλεσµα διενήργησε πρόσθετες 
προβλέψεις αποµείωσης συνολικού ποσού 14,9 εκ. € για τον Όµιλο και 13,4 εκ. € για την Εταιρεία και µετά τον υπολογισµό του σχετικού αναβαλλόµενου 

φόρου (3,8 εκ € και 3,5 εκ. € αντίστοιχα) η συνολική επίπτωση στα ίδια κεφάλαια αφορούσε ένα ποσό της τάξης 11 εκ. € για τον Όµιλο και 9,9 εκ. € για την 

Εταιρεία.

1.012 1.687 1.175 2.572

56.771

39.161 56.324

4. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν ως εξής:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα)

36.693

2. Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όµιλος προέβη σε µεταβολή της συγκρίσιµης περιόδου λόγω αλλαγών στο ∆ΛΠ 19, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 6.4.2 της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης. Σε σχέση µε τις ήδη δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η µεταβολή επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια της προηγούµενης 

χρήσης 2012 κατά 315 χιλ. €.

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

ΚΡΕΤΑ  ΦΑΡΜ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11867/06/Β/86/38
15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου, 74100 ∆ήµος Ρεθύµνης Νοµού Ρεθύµνης, Θέση Λατζιµάς

από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον 
εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων

(14.838)

Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης

Ντζανάτος ∆ηµήτρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)

Grant Thornton  (AM ΣΟΕΛ 127)

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

147

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(12.347) 3.248

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

(10.183) 5.474

Κέρδη / (ζ ηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων, αποσβέσεων και µεταβολής εκτιµήσεων
2.571 3.248 3.256 5.474

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


