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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη 
 

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

1. Εμμανουήλ Δομαζάκης 

2. Κωνσταντίνος Δομαζάκης 

3. Ελένη Δομαζάκη 

 

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 - 

30/06/2015, 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 Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 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 

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

 

Ρέθυμνο, 28 Αυγούστου 2015 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Το Μέλος Δ.Σ. 

   

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος Δομαζάκη Ελένη 

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 968771 / 07 

  



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1/1 – 30/6/2015 
 

 

3 

 

Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

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

του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2015 (01.01.2015 – 30.06.2015).  

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 2015 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 2015 και γίνεται αναφορά σε εκτιμήσεις και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2015. 

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 

Το α’ εξάμηνο του 2015 βρίσκει την εταιρεία με αύξηση των πωλήσεων και σταθερά περιθώριο κερδοφορίας, παρά τη δυσχερή οικονομική 

συγκυρία.  

Η αναστάτωση που προκλήθηκε στην ελληνική οικονομία, απόρροια της εσωτερικής πολιτικής αβεβαιότητας  και εν συνεχεία των πολιτικών 

εξελίξεων στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με τους «Θεσμούς» που δανείζουν το ελληνικό κράτος, αποτυπώθηκε στη πτώση του ρυθμού 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από 1,3 % του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2014 σε μόλις 0,4 % του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 

2015.  

Η παράταση τεσσάρων μηνών του δεύτερου προγράμματος Δημοσιονομικής προσαρμογής και  η παρατεταμένη αδυναμία επίτευξης 

συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους «Θεσμούς» είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σεναρίων εξόδου της Ελλάδας από την 

Ευρωζώνη. Από μόνα τους αυτά τα σενάρια κλιμάκωσαν την αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία καθ΄όλη τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου τόσο σε επιχειρήσεις αλλά όσο και στα φυσικά πρόσωπα. 

Φυσική απόρροια της αβεβαιότητας που είχε εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία ήταν η  εκροή σημαντικών κεφαλαίων από το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα και ταυτόχρονα η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ως απάντηση στην πίεση αυτή, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα αύξησε την έκθεση του απέναντι στον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA) παρεχόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ). Το αποτέλεσμα από την αλυσίδα των γεγονότων αυτών ήταν η βαράθρωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που έπληξε το 

σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η δυσκολία ανεύρεσης χρηματοδότησης είτε λόγω έλλειψης πόρων είτε υπερβολικού 

κόστους στην αξία του χρήματος αλλά και τελικά από τη μείωση των ημερών πίστωσης των προμηθευτών εξωτερικού. 

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώθηκε η  αδυναμία ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος και παράλληλα 

επήλθε η  διακοπή των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς που ακολούθησε της απόφασης για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης 

Ιουλίου. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που ακολούθησαν ως μέτρο αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης εκροής κεφαλαίων από το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, δυσκολεύουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές κυρίως με το εξωτερικό, ενώ η ρήξη της εμπιστοσύνης που προκάλεσαν δύσκολα 

μπορεί να επιδιορθωθεί. Αποτέλεσμα της αλλαγής  της αντιμετώπισης των ξένων προμηθευτών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν η 

καθολική και ραγδαία μείωση των ημερών πίστωσης ή πιο σωστά ο μηδενισμός αυτών.   

Η συμφωνία που επετεύχθη στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου έβαλε τα θεμέλια για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας, κάτι 

το οποίο φυσικά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί άμεσα και τα όποια αποτελέσματα θέλουν χρόνο για να κάνουν την εμφάνιση τους. 

Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 50,4 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014. Τα αντίστοιχα μεγέθη για 

τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 50,1 εκ. € την περίοδο του 2015 και 47,8 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ήτοι αυξημένα κατά 5%, 

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 5,26 εκ. €,  έναντι 7,1 εκ. € το 2014. Τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 5,36 εκ. € για την 

περίοδο 1/1-30/6/2015 έναντι 7,0 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 97,6 εκ. € έναντι 94,5 εκ. € την 31/12/2014.  

Σε επίπεδο ομίλου ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 102,8 εκ. € έναντι 99,7 εκ. € την 31/12/2014.  

Αριθμοδείκτες 

Αριθμοδείκτες Όμιλος Εταιρεία 

  1.1.2015   1.1.2014 1.1.2015   1.1.2014 

  30.06.2015   30.06.2014 30.06.2015   30.06.2014 

Μικτό περιθώριο 40,5%   43,5% 40,6%   44,0% 

Περιθώριο EBITDA 10,4% 
 

14,8% 10,7% 
 

14,8% 

Περιθώριο EBIT 5,7%   9,7% 6,7%   10,7% 
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Σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 

Γεγονότα περιόδου αναφοράς 

Εμπορικές δραστηριότητες 

Η εταιρεία αναπτύχθηκε με γνώμονα μια δυνατή στρατηγική ανάπτυξης του brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πάνω σε 3 ξεκάθαρους άξονες: 

 Δυνατή διαφημιστική υποστήριξη με νέα καμπάνια, που επικοινωνεί με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο όλες τις αξίες του brand: 

νοστιμιά, υψηλή διατροφική αξία, φροντίδα. 

 Σημαντικές καινοτομίες –  «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ κοτόπουλο ψητό» απαντώντας στην ανάγκη των καταναλωτών για αλλαντικά με μειωμένα 

λιπαρά, αλλά και με την πλούσια γεύση που εξασφαλίζει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χάρη στη μοναδική μας συνταγή «ΕΝ 

ΕΛΛΑΔΙ». 

 Αύξηση διανομών  

Με αυτόν τον τρόπο το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» κατά το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθε σε μερίδιο 14,5% σε αξία (IRI), ενώ το στο σύνολο της 

εταιρείας ενισχύθηκε το μερίδιο (YTD Ιούνιος) σε 25,5% σε αξία, +1,2 μονάδες πάνω από πέρυσι και Ιούνιο MTD σε 26,4%. 

H αγορά των αλλαντικών κινήθηκε +4,1% έναντι του προηγούμενου έτους,  ενώ η εταιρεία αναπτύχθηκε με ρυθμούς +9.4% έναντι του 

προηγούμενου έτους. 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων 

Την 15η Ιουνίου 2015 έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενικής συνέλευση των μετόχων. Συνοπτικά: 

 Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 

 Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 

 Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για 

τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και του ελέγχου της φορολογικής 

συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2015 

 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 και  προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την 

εταιρική χρήση 2015  

 Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 Εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας συμμετοχής σε 

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας 

 Εγκρίθηκαν οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/07/2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων 

που εδρεύσουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/2015. Μία τέτοια μεταβολή στον 

φορολογικό συντελεστή εκτιμάται ότι θα επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 419 χιλ. για τον Όμιλο και € 

178 χιλ. για την Εταιρεία. 

Πέρα των παραπάνω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον 

Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ. 

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

Τα μέτρα που ψηφίστηκαν μέσα στον Αύγουστο, ως προαπαιτούμενα για την έναρξη των συζητήσεων με τους «Θεσμούς»  με απώτερο 

σκοπό την συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής κυβέρνησης, θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην κατανάλωση με την αύξηση του Φ.Π.Α στα είδη εστίασης 

στο 23%.  

Ήδη με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την Ελληνική Οικονομία αναμένεται οικονομική ύφεση με ρυθμό συρρίκνωσης 

του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 2% έως 4%  έναντι αύξησης 0,77% για το 2014. Τα μεγέθη αυτά είναι υπό αίρεση και τα πραγματικά 

αποτελέσματα θα εξαρτηθούν κατά πολύ από τις επερχόμενες εξελίξεις. 

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία προς την ομαλότητα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας είναι η πολιτική σταθερότητα, ένα 

νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον ESM, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και παράλληλα η άρση των κεφαλαιακών 

ελέγχων. Αυτά σε συνδυασμό με την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στην δημόσια διοίκηση μπορούν να καταστήσουν δυνατή μια 

αναστροφή του αρνητικού κλίματος και της έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία. 

Παρ’ όλες τις δυσχερείς εξελίξεις και τα εμπόδια η Creta Farm αναμένει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα επιτύχει αύξηση των 

πωλήσεων της με ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου αγοράς. Η επιτυχημένη συμφωνία που επετεύχθη με τις δανείστριες τράπεζες για την 

αναδιάρθρωση του δανεισμού έχει θωρακίσει την εταιρία έναντι ζητημάτων ρευστότητας που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω των 

κεφαλαιακών ελέγχων. Παράλληλα με εργαλείο την καινοτομία και την μοναδικότητα των προϊόντων της θα εντείνει τις προσπάθειες της για 

τη διείσδυση σε νέες αγορές και την αύξηση μεριδίων αγοράς σε υφιστάμενες. Θα συνεχιστεί η επικέντρωση στην προσφορά ποιοτικών 

προϊόντων εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, καθώς οι καταναλωτές θέλουν να αισθάνονται εμπιστοσύνη και αίσθημα 

φροντίδας μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Παράλληλα ο Όμιλος, σε διεθνές επίπεδο, κινείται με στόχο πάντα την κερδοφόρα ανάπτυξη. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 

Αβεβαιότητες 

 Μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών λόγω της πολιτικής αστάθειας και των νέων μέτρων. Αυτό αναμένεται να φέρει 

μείωση κατανάλωσης, στροφή σε φθηνότερα προϊόντα και προσφορών. 

 Ενώ η εστίαση είχε αρχίσει να  σταθεροποιηθεί και να δείχνει  σημάδια ανάκαμψης μέσα στο 2014, αναμένεται ύφεση. 

 Έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων 

 Συγκέντρωση του εμπορίου 

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

περαιτέρω 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.  

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. 

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, μηνιαία και τριμηνιαία βάση. 

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. 

Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015 κηρύχτηκε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί κίνησης 

κεφαλαίων (Capital Controls). Η τραπεζική αργία που είχε επιβληθεί λύθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
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αλλά οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων παρέμειναν. Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων οι 

περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, αν και διαφοροποιημένες, παραμένουν. 

Ενδεικτικό των ανωτέρω εξελίξεων είναι η εμφάνιση καθυστερήσεων στην έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεών από ένα κομμάτι των 

πελατών της εταιρίας, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα της Εταιρίας. Επίσης το αυξημένο ρίσκο της Ελληνικής οικονομίας αλλά και του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανάγκασε την εταιρία  να κάνει χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της για αγορές πρώτων υλών από 

προμηθευτές του εξωτερικού, κάτι που αναπόφευκτα επηρέασε την ρευστότητα της. 

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου αναμένονται να έχουν παροδική επίδραση στα 

αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου, όπως επίσης γρήγορα μετά τις επικείμενες εκλογές η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό 

σύστημα εκτιμάται ότι θα επανέλθει με ταχείς ρυθμούς στην κανονικότητα. 

Παράλληλα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών, με άξονα τη διεθνή δραστηριότητα και τον 

εξαγωγικό χαρακτήρα  της Εταιρίας και ταυτόχρονα βασιζόμενη στην συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη του  εγχώριου καταναλωτικού κοινού στα 

προϊόντα της Εταιρίας, κάτι που αντανακλάται στην διαρκή αύξηση των πωλήσεων.  

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με 

αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά 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: 

Δομή 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 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. 

Όμιλος           

  Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη   

Είδος συναλλαγής 
Έξοδο, Κόστος ή 

Ζημία 
Έσοδο ή Κέρδος Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη 

Πωλήσεις Αγαθών   -     - 

Αγορές Αγαθών -         

Παροχή Υπηρεσιών   26   26   

Τόκοι και συναφή έσοδα/έξοδα -         

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές -         

  - 26 - 26 - 

      
Εταιρεία           

  Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής 
Έξοδο, Κόστος ή 

Ζημία 
Έσοδο ή Κέρδος Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη 

Πωλήσεις Αγαθών   567 567 - - 

Αγορές Αγαθών -   - - - 

Παροχή Υπηρεσιών   26 - 26 - 

Τόκοι και συναφή έσοδα/έξοδα - 555 555   - 

Λοιπά έξοδα/έσοδα - - - - - 

  - 1.148 1.122 26 - 

      
Όμιλος           

  Κατάσταση Οικονομικής θέσης Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις           

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν απαίτηση 9.621     110 9.511 

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση   (206)     (206) 

  9.621 (206) - 110 9.306 
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Εταιρεία           

  Κατάσταση Οικονομικής θέσης Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 17.956 - 17.956     

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν απαίτηση 20.267   10.645 110 9.511 

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση   (3.037) (2.825) (7) (206) 

  38.222 (3.037) 25.776 103 9.306 

 

Οι αμοιβές των βασικών διοικητικών και διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 578 χιλ. € 

 

Ρέθυμνο, 28 Αυγούστου 2015 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

  

Δομαζάκης Εμμανουήλ Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

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

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

 

Εισαγωγή  

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

Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 

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

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει 

την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος Επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές 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 Διεθνή 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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

 

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 ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 

Παλαιό Φάληρο, 31 Αυγούστου 2015 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Δημήτρης Ντζανάτος 

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

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε» στις 28/8/2015 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

     Δομαζάκης Εμμανουήλ 
 

Δομαζάκης Κωνσταντίνος 

Α.Δ.Τ Ι 975738 / 74 
 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 187558 / 06 

     Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ο Financial Controller Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 

     Παπαδόπουλος Ιωάννης Δημήτρης Φελέκης Τσακίρης Ευάγγελος 
A.Δ.T. Ξ 331005/86 A.Δ.T. ΑΚ 143763/12 Α.Δ.Τ. Σ 728648/00 

    Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. : 0001235 

    Λογιστής Α’ τάξης 
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1. Οικονομικές καταστάσεις 

1.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά σε χιλ. € 
Σημειώσεις 

Όμιλος Εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.2 91.773 92.239 82.567 82.749 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 5.742 5.909 3.900 4.109 

Μη κυκλ/ντα στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση  
 

7.675 7.675 - - 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  4.5.1 5.363 3.985 5.362 3.984 

Υπεραξία 
 

9.947 9.947 - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4.8.2 - - 23.050 23.050 

Λοιπές επενδύσεις 
 

85 85 85 85 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

964 882 174 174 

Αποθέματα 4.5.2 7.914 8.713 7.500 8.297 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.5.3 17.485 12.421 19.969 14.935 

Λοιπές απαιτήσεις 4.5.3 12.438 13.947 37.273 36.188 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

1.030 1.253 927 1.171 

  
 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

160.416 157.058 180.807 174.741 

  
 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

        

Μετοχικό  κεφάλαιο 
 

12.382 12.382 12.382 12.382 

Υπέρ το άρτιο 
 

1.753 1.753 1.753 1.753 

Αποθεματικά 
 

52.143 53.076 46.323 46.323 

Αποτέλεσμα εις νέον 
 

(46.740) (45.721) (16.064) (16.071) 

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας 
 

19.537 21.489 44.393 44.386 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(3.039) (2.643) - - 

  
 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

16.498 18.846 44.393 44.386 

  
 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

5.985 6.216 3.917 4.101 

Προβλέψεις 4.5.4 2.481 2.081 2.471 2.071 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

0 0 0 0 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.5.5 58.425 54.849 54.143 54.781 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

66.892 63.146 60.531 60.952 

  
 

        

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.5.6 20.941 20.156 22.495 21.711 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.5.6 10.645 8.738 9.893 7.966 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.5.5 45.441 46.171 43.495 39.726 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

77.027 75.066 75.883 69.403 

  
 

        

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

143.919 138.212 136.413 130.356 

  
 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

160.416 157.058 180.807 174.741 
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1.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/1 – 30/6/2015 

Ποσά σε χιλ. € 

Σημειώσεις 

Όμιλος Εταιρεία 

Κατάσταση συνολικών εσόδων 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 
 

47.323 45.706 47.100 45.640 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.5.1 3.079 2.201 3.088 2.201 

Σύνολο Πωλήσεων 4.5.7 50.402 47.907 50.188 47.841 

Κόστος Πωλήσεων 
 

(27.067) (24.556) (26.859) (24.297) 

  
 

        

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 
 

20.256 21.151 20.241 21.343 

Επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 4.5.1 1.276 996 1.276 996 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 4.5.1 (4.211) (3.501) (4.211) (3.501) 

  
 

        

Μικτό αποτέλεσμα 
 

20.400 20.846 20.394 21.039 

  
 

        

Έξοδα διοίκησης 4.5.8 (2.581) (2.618) (2.474) (2.297) 

Έξοδα διάθεσης 4.5.8 (15.582) (14.038) (15.128) (13.589) 

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 
 

622 444 571 (56) 

  
 

        

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και απομειώσεων  

5.264 7.110 5.365 7.060 

  
 

        

Αναλογία αποτελέσματος κοινοπραξιών 
 

(132) (115) - - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) 
 

(3.950) (4.262) (3.235) (3.641) 

  
 

        

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
 

(1.223) 256 129 1.457 

Φόροι 
 

(88) 641 (121) 543 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
 

(1.311) 897 7 2.000 

  
 

        

Κατανέμονται σε : 
 

        

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(1.148) 1.042 7 2.000 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(163) (144) - - 

  
 

        

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €) 4.4 (0,0389) 0,0353 0,0002 0,0678 

  
 

        

Ποσά σε χιλ. € 

Σημειώσεις 

Όμιλος Εταιρεία 

Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
 

(1.311) 897 7 2.000 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 
 

- - - - 

Αναλογιστικό αποτέλεσμα 
 

- - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 
 

(1.167) (108) - - 

  
 

        

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 

(2.478) 789 7 2.000 

  
 

        

Κατανέμονται σε : 
 

        

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(2.081) 955 7 2.000 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(396) (166) - - 
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1.3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιόδου 1/4 – 30/6/2015 

 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 

Κατάσταση συνολικών εσόδων 
01.04 -

30.06.2015 
01.04 -

30.06.2014 
01.04 -

30.06.2015 
01.04 -

30.06.2014 

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 24.791 26.073 24.644 26.075 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.734 1.255 1.739 1.255 

Σύνολο Πωλήσεων 26.526 27.327 26.384 27.329 

Κόστος Πωλήσεων (14.057) (12.990) (13.931) (12.931) 

          

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 10.735 13.082 10.713 13.144 

Επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 880 391 885 390 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.341) (1.850) (2.341) (1.850) 

          

Μικτό αποτέλεσμα 11.008 12.878 10.997 12.939 

          

Έξοδα διοίκησης (1.361) (1.393) (1.350) (1.270) 

Έξοδα διάθεσης (8.620) (8.474) (8.340) (8.177) 

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 658 1.003 607 504 

          

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και απομειώσεων 

2.891 5.256 2.918 4.983 

          

Αναλογία αποτελέσματος κοινοπραξιών (40) (59) - - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) (1.987) (1.919) (1.625) (1.627) 

          

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (342) 2.036 289 2.368 

Φόροι (279) 887 (283) 861 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (621) 2.923 6 3.229 

          

Κατανέμονται σε :         

Ιδιοκτήτες μητρικής (539) 2.994 6 3.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (82) (72) - - 

          

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0183) 0,1016 0,0002 0,1095 

          

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 

Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 
01.04 -

30.06.2015 
01.04 -

30.06.2014 
01.04 -

30.06.2015 
01.04 -

30.06.2014 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (621) 2.923 6 3.229 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - - 

Αναλογιστικό αποτέλεσμα - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό 614 (108) - - 

          

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (7) 2.815 6 3.229 

          

Κατανέμονται σε :         

Ιδιοκτήτες μητρικής (48) 2.908 6 3.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 41 (93) - - 
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1.4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όμιλος               

Ποσά σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις Νέον 

Ίδια 
κεφάλαια 

ιδιοκτητών 

Μη 
ελέγχουσες 

συμμετοχές 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 50.736 (47.319) 17.551 (2.040) 15.512 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 1/1 - 30/6/2014 - - - 1.042 1.042 (144) 897 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2014 - - (87) - (87) (22) (108) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - - - - - 

Μεταφορά αποθεματικών - - (6.760) 912 (5.848) - (5.848) 

Αναλογία κοινοπραξιών στα ίδια κεφάλαια - - - 119 119 - 119 

Υπόλοιπα την 30/6/2014 12.382 1.753 43.889 (45.246) 12.778 (2.206) 10.572 

                

Υπόλοιπα την 1/1/2015 12.382 1.753 53.076 (45.721) 21.489 (2.645) 18.844 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 1/1 - 30/6/2015 - - - (1.148) (1.148) (163) (1.311) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2015 - - (933) - (933) (233) (1.167) 

Αναλογία κοινοπραξιών στα ίδια κεφάλαια - -   132 132   132 

Υπόλοιπα την 30/6/2015 12.382 1.753 52.143 (46.738) 19.539 (3.041) 16.498 

 

Εταιρεία           

Ποσά σε χιλ. € 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις Νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1/1/2014 12.382 1.753 41.287 (17.838) 37.583 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 1/1 - 30/6/2014 - - - 2.000 2.000 

Μεταφορά αποθεματικών - - (6.709) 912 (5.796) 

Υπόλοιπα την 30/6/2014 12.382 1.753 34.578 (14.925) 33.787 

            

Υπόλοιπα την 1/1/2015 12.382 1.753 46.323 (16.071) 44.386 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 1/1 - 30/6/2015       7 7 

Λοιπά συνολικά έσοδα 1/1 - 30/6/2015     - - - 

Υπόλοιπα την 30/6/2015 12.382 1.753 46.323 (16.064) 44.393 
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1.5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος Εταιρεία 

  
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.223) 256 129 1.457 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -   - - 

Πλέον / (μείον) μη ταμειακές προσαρμογές:         

Αποσβέσεις 2.405 2.476 2.002 1.962 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - - - - 

Προβλέψεις 371 302 371 302 

Συναλλαγματικές διαφορές (1.514) 414 (1.514) 414 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστ/τητας 109 125 (555) 56 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.972 4.266 3.789 4.082 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:         

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (573) (1.657) (581) (1.750) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.465) (8.917) (4.769) (9.665) 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.654 2.766 3.574 3.766 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.993) (3.575) (4.741) (3.572) 

Καταβεβλημένοι φόροι (319) - (306) - 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.575) (3.544) (2.601) (2.950) 

Επενδυτικές Δραστηριότητες         

Απόκτηση επενδύσεων - - - - 

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων - 20 - (832) 

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους - - 144 20 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.005) (7.101) (1.005) (7.090) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 16 7.108 - 6.902 

Τόκοι εισπραχθέντες - - - - 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - - 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - - - - 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (989) 26 (861) (1.000) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - - 

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια από τρίτους - - - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.594 6.446 3.475 6.446 

Εξοφλήσεις δανείων (121) (3.542) (121) (3.204) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (136) - (136) - 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - - 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 3.337 2.904 3.218 3.242 

Σύνολο ροών (α) + (β) + (γ) (226) (614) (244) (708) 

          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.253 2.478 1.171 2.404 

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών 4 1 - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.030 1.865 927 1.696 
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2. Γενικές πληροφορίες 

2.1. Πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

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

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». 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος είναι:  

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

ή εξωτερικού και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 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). 

 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. 

Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει το 2029. 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 Οικονομικών Καταστάσεων 

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

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

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2015 – 30/6/2015. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την περίοδο 1/1 – 30/6/2014 

όσον αφορά στα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων, κατάστασης ταμειακών ροών και μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την 

31/12/2014 όσον αφορά στα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Τα ποσά εμφανίζονται σε αυτές σε χιλιάδες €, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους όλα τα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ στην περίοδο αναφοράς.  

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. 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. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28 Αυγούστου 2015. 
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2.3. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 

«Ενδιάμεση χρηματοοικονομική Αναφορά». Δεν περιλαμβάνονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος στις 

πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

2.3.1. Εκτιμήσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.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. 

2.3.2. Νέα πρότυπα και διερμηνείες 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17/06/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει 

την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία 

διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για 

την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως 

δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι 

η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα.  

Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για 

κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης 

του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

2.3.3. Αλλαγές λογιστικών αρχών και ποσοτικές επιδράσεις 

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο», οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες ενοποιήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης παρά με αναλογική ενοποίηση. Προκειμένου να τηρηθεί η συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται, 

αναπροσαρμόστηκε η συγκρίσιμη περίοδος (1/1-30/6/2014) όσον αφορά στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και την κατάσταση 

ταμειακών ροών.  

Οι μεταβολές αφορούν στα στοιχεία του Ομίλου. Τα στοιχεία των συγκρίσιμων γνωστοποιήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή αυτή.  

Στις παρακάτω καταστάσεις παρουσιάζονται οι μεταβολές στα  αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία. 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος 

Κατάσταση αποτελεσμάτων 
1/1 - 30/6/2014 
Αναμορφωμένο 

1/1 -30/6/2014 
Αρχικό 

Μεταβολή 

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 45.706 46.182 (476) 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.201 2.201 - 

Σύνολο Πωλήσεων 47.907 48.382 (476) 

Κόστος Πωλήσεων (24.556) (24.924) 368 

        

Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 21.151 21.258 (107) 

Επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 996 996 - 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.501) (3.501) - 

        

Μικτό αποτέλεσμα 20.846 20.954 (107) 
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Έξοδα διοίκησης (2.618) (2.680) 62 

Έξοδα διάθεσης (14.038) (14.199) 160 

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 444 444 - 

        

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και απομειώσεων 

7.110 6.997 113 

        

Επενδυτικά αποτελέσματα / απομειώσεις - - - 

Αναλογία αποτελέσματος κοινοπραξιών (115) - (115) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) (4.262) (4.262) - 

        

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 256 256 - 

Φόροι 641 641 - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 897 897 - 

        

Κατανέμονται σε :       

Ιδιοκτήτες μητρικής 1.042 1.042 - 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (144) (144) - 

        

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0353 0,0353 - 

        

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος   

Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 
1/1 - 30/6/2014 
Αναμορφωμένο 

1/1 -30/6/2014 
Αρχικό 

Μεταβολή 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 897 897 - 

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - 

Αναλογιστικό αποτέλεσμα - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό (108) (108) - 

        

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 789 789 - 

        

Κατανέμονται σε :       

Ιδιοκτήτες μητρικής 955 955 - 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (166) (166) - 

 

Ποσά σε χιλ. € Όμιλος 

  
1/1 - 30/6/2014 
Αναμορφωμένο 

1/1 -30/6/2014 
Αρχικό 

Μεταβολή 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 256 256 0 

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - 

Πλέον / (μείον) μη ταμειακές προσαρμογές:       

Αποσβέσεις 2.476 2.478 (3) 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων - - - 

Προβλέψεις 302 302 - 

Συναλλαγματικές διαφορές 414 414 - 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστ/τητας 125 10 115 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.266 4.266 - 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.657) (1.676) 19 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.917) (9.082) 165 

(Μείωση )/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.766 3.015 (250) 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.575) (3.575) - 

Καταβεβλημένοι φόροι - - - 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.544) (3.591) 47 

Επενδυτικές Δραστηριότητες       

Απόκτηση επενδύσεων - - - 

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων 20 18 2 

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια προς τρίτους - - - 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (7.101) (7.106) 5 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7.108 7.108 (1) 

Τόκοι εισπραχθέντες - - - 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1/1 – 30/6/2015 
 

 

18 

 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων - - - 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 26 20 6 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες       

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.446 6.446 - 

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια από τρίτους - - - 

Εξοφλήσεις δανείων (3.542) (3.542) - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις - - - 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.904 2.904 - 

Σύνολο ροών (α) + (β) + (γ) (614) (667) 53 

        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.478 2.532 (54) 

Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών 1 1 - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.865 1.866 (1) 
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3. Σημαντικά γεγονότα περιόδου αναφοράς 

3.1. Αποτελέσματα περιόδου 

Κατά το α’ εξάμηνο του 2015 η αγορά των αλλαντικών ανακάμπτει και κυμαίνεται ανοδικά με ποσοστό 4,1%. Η εταιρεία συνεχίζει να 

κερδίζει μερίδιο αγοράς στα σούπερ μάρκετ το οποίο ανέρχεται σε 25,5% τον Ιούνιο 2015, ενισχύοντας την πρώτη θέση που κατέχει.  

Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης παραμένει η σειρά προϊόντων «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», χάρη στη συνεπή υποστήριξη με διαφήμιση και προωθητικές 

ενέργειες. Πιστή στο πνεύμα της καινοτομίας, η εταιρεία παρουσίασε νέα σειρά προϊόντων, με πιο σημαντικό το «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ κοτόπουλο 

ψητό».  

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 50,4 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014. Τα αντίστοιχα μεγέθη για 

τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 50,1 εκ. € την περίοδο του 2015 και 47,8 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ήτοι αυξημένα κατά 5%, 

γεγονός που δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της 

εταιρείας.  

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 5,26 εκ. €,  έναντι 7,1 εκ. € το 2014. Τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας ανήλθαν σε 5,36 εκ. € για την 

περίοδο 1/1-30/6/2015 έναντι 7,0 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014 ως αποτέλεσμα της 

αναδιάρθρωσης των δανείων που επετεύχθη κατά το β’ εξάμηνο 2014. 

3.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Την 27η Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της όπου λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

 Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους 

ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να 

προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης εκδοθησόμενων ομολογιακών δανείων, 

συνολικού ποσού 20 εκ. € μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας. 

 Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους 

ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να 

προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης εκδοθησόμενων κοινών ομολογιακών 

δανείων, συνολικού ποσού 20 εκ. €. 

3.3. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων 

Την 15η Ιουνίου 2015 έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενικής συνέλευση των μετόχων. Συνοπτικά: 

 Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 

 Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 

 Εγκρίθηκε η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2015 και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2015 

 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 και  προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την 

εταιρική χρήση 2015  

 Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 Εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας συμμετοχής σε 

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας 

 Εγκρίθηκαν οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

3.4. Σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου 

Κατά την τρέχουσα περίοδο εγκρίθηκε από τις συστημικές τράπεζες νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 4,0 εκ. €. Την 21η Αυγούστου 2015 

υπογράφηκε η σύμβαση ενώ αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου η εκταμίευση υπολειπόμενου ποσού 1,0 εκ. €, καθώς ποσό 3,0 εκ. € 

εκταμιεύτηκαν με τη μορφή διμερών συμβάσεων (bridge finance) εντός του Ιουνίου 2015. 

3.5. Μετασχηματισμοί εταιρειών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε», στις συνεδριάσεις 

της 30ης και 31ης  Μαρτίου 2015 αντίστοιχα, αποφάσισαν και: 

1. Ενέκριναν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε» από τη μητρική 

εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε», κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1 – 5 του ν. 

2166/1993. 

2. Όρισαν την 31η Μαρτίου 2015 ως ημερομηνία μετασχηματισμού, κατά την οποία θα συνταχθούν οι προβλεπόμενοι κατά νόμο 

ισολογισμοί μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων. 
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3. Εξέλεξαν ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των ισολογισμών μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιριών και τη 

σύνταξη των σχετικών επ' αυτών λογιστικών εκθέσεων. 

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των 

συγχωνευομένων εταιρειών και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

3.6. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

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 έτη στην Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη 

της εταιρείας. Τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο 2015-2016  θα  μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και πιθανόν 

να επηρεάσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας μας. Η εφαρμογή της προσπάθειας των πολιτικών σταθεροποίησης της οικονομίας 

ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγάλες αυξομειώσεις στην ζήτηση των προϊόντων και κατ επέκταση στην λειτουργία της εταιρείας. 

4. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 

4.1. Λειτουργικοί τομείς 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει δύο λειτουργικούς τομείς. Οι βασικές πηγές εσόδων των τομέων είναι οι πωλήσεις κρέατος και οι πωλήσεις 

αλλαντικών. Οι πληροφορίες για τους λειτουργικούς τομείς παρατίθενται παρακάτω: 

  30/6/2015 

  Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

Σύνολο Πωλήσεων 46.474 3.927 50.402 

Κόστος Πωλήσεων (26.680) (3.322) (30.002) 

Μικτό αποτέλεσμα 19.795 606 20.400 

Έξοδα διοίκησης (2.480) (101) (2.581) 

Έξοδα διάθεσης (15.060) (523) (15.582) 

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 557 65 622 

EBITDA 4.713 551 5.264 

Επενδυτικά αποτελέσματα / απομειώσεις - - - 

Αναλογία αποτελέσματος κοινοπραξιών (132) - (132) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) (3.747) (203) (3.950) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (936) (155) (1.223) 
    

  30/6/2014 

  Αλλαντοβιομηχανία Χοιροτροφική Σύνολο 

Σύνολο Πωλήσεων 44.403 3.504 47.907 

Κόστος Πωλήσεων (23.858) (3.202) (27.060) 

Μικτό αποτέλεσμα 20.545 302 20.846 

Έξοδα διοίκησης (2.513) (105) (2.618) 

Έξοδα διάθεσης (13.548) (490) (14.038) 

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 410 33 444 

EBITDA 6.925 185 7.110 

Επενδυτικά αποτελέσματα / απομειώσεις - - - 

Αναλογία αποτελέσματος κοινοπραξιών (115) - (115) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) (4.041) (221) (4.262) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 370 (455) 256 

Τα έσοδα του Ομίλου από εξωτερικούς πελάτες, περιλαμβανομένων και των πωλήσεων κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, διακρίνονται στους ακόλουθους γεωγραφικούς τομείς: 

  1/1 - 30/6/2015 1/1 - 30/6/2014 

Ελλάδα 49.116 47.035 

Κύπρος 737 716 

Ισπανία 1.208 979 

Αυστραλία 403 102 

Λοιπές χώρες Ε.Ε. και τρίτες χώρες 121 26 

  51.584 48.858 

Τα έσοδα έχουν αναγνωριστεί βάσει της χώρας έδρας των εξωτερικών πελατών. Κατά το α’ εξάμηνο του 2015  22,3 εκ. € ή 44% του 

ενοποιημένου κύκλου εργασιών πραγματοποιούνται από 3 πελάτες οι οποίοι συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 10%. Κατά την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014, 20,3 εκ. € ή 42% πραγματοποιήθηκαν από 3 πελάτες.  
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4.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω. 

Όμιλος Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή αξία               

Υπόλοιπο την 1/1/2015 21.948 72.690 45.468 3.005 8.025 9.542 160.678 

Προσθήκες - - 139 25 208 1.032 1.404 

Μείωση - - (24) - (1) - (25) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 10 13 - 12 - 35 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 21.948 72.699 45.596 3.030 8.244 10.573 162.091 

                

Απόσβεση και απομείωση               

Υπόλοιπο την 1/1/2015 - 17.568 33.274 2.645 7.277 - 60.764 

Απόσβεση - 635 1.095 41 105 - 1.876 

Μείωση - - (8) - (1) - (9) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 1 4 - 7 - 12 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 - 18.203 34.365 2.687 7.388 - 62.643 

                

Αξία την 30/6/2015 21.948 54.496 11.231 344 856 10.573 99.448 

 

Όμιλος Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή αξία               

Υπόλοιπο την 1/1/2014 22.725 66.978 50.742 3.336 7.930 8.622 160.334 

Προσθήκες 2.165 4.456 493 79 211 930 8.332 

Μείωση (4.048) (4.781) (332) (341) (5) (10) (9.516) 

Απομείωση - (1.022) (5.452) (69) (127) - (6.670) 

Αναπροσαρμογή 1.105 7.045 - - - - 8.150 

Συναλλαγματικές διαφορές - 14 17 - 17 - 48 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 21.948 72.690 45.468 3.005 8.025 9.542 160.678 

                

Απόσβεση και απομείωση               

Υπόλοιπο την 1/1/2014 - 15.280 35.346 2.967 7.219 - 60.812 

Απόσβεση - 1.106 2.341 80 169 - 3.696 

Μείωση - (1.790) (235) (334) - - (2.358) 

Απομείωση - (141) (4.184) (68) (120) - (4.513) 

Αναπροσαρμογή - 3.112 - - - - 3.112 

Συναλλαγματικές διαφορές - 1 5 - 9 - 15 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 - 17.568 33.274 2.645 7.277 - 60.764 

                

Αξία την 31/12/2014 21.948 55.122 12.194 360 748 9.542 99.914 

 

Εταιρεία Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή αξία               

Υπόλοιπο την 1/1/2015 18.766 51.346 40.903 2.651 7.537 9.542 130.744 

Προσθήκες     139 25 208 1.032 1.404 

Μείωση         (1)   (1) 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 18.766 51.346 41.042 2.676 7.744 10.573 132.146 

                

Απόσβεση και απομείωση               

Υπόλοιπο την 1/1/2015 - 9.094 29.721 2.325 6.855 - 47.995 

Απόσβεση - 431 1.012 38 104 - 1.585 

Μείωση         (1)   (1) 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 - 9.525 30.733 2.363 6.958 - 49.579 

                

Αξία την 30/6/2015 18.766 41.821 10.309 312 786 10.573 82.567 
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Εταιρεία Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Έργα υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Μικτή αξία               

Υπόλοιπο την 1/1/2014 19.763 44.403 46.085 2.914 7.458 8.622 129.245 

Προσθήκες 2.165 4.456 487 79 211 930 8.326 

Αποκτήση μέσω συνενώσεων - - - - - - - 

Μείωση (4.048) (4.585) (217) (273) (5) (10) (9.137) 

Απομείωση - (1.022) (5.452) (69) (127) - (6.670) 

Αναπροσαρμογή 885 8.094 - - - - 8.979 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 18.766 51.346 40.903 2.651 7.537 9.542 130.744 

                

Απόσβεση και απομείωση               

Υπόλοιπο την 1/1/2014 - 7.862 31.977 2.592 6.810 - 49.241 

Απόσβεση - 679 2.122 74 165 - 3.040 

Μείωση - (1.769) (194) (273) - - (2.236) 

Απομείωση - (141) (4.184) (68) (120) - (4.513) 

Αναπροσαρμογή - 2.463 - - - - 2.463 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 - 9.094 29.721 2.325 6.855 - 47.995 

                

Αξία την 31/12/2014 18.766 42.252 11.182 326 682 9.542 82.749 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμούνται μετά την αρχική απόκτηση στο κόστος, πλην των κατηγοριών οικόπεδα και κτίρια που 

αποτιμούνται σε αναπροσαρμοσμένη αξία χωρίς συμψηφισμό αποσβέσεων. 

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων πραγματοποιήθηκε την 31/12/2014. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους 

ανεξάρτητους εκτιμητές είναι : 

 Η μέθοδος συγκριτικών στοιχείων 

 Η μέθοδος αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης 

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημειώσεις, υποθήκες) 57,1 εκ. € για εξασφάλιση τραπεζικών 

υποχρεώσεων. 

4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω. 

Όμιλος 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά Σύνολο 

Μικτή αξία         

Υπόλοιπο την 1/1/2015 3.491 1.157 5.462 10.109 

Προσθήκες 2 45 7 54 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 3.493 1.202 5.469 10.163 

          

Απόσβεση και απομείωση         

Υπόλοιπο την 1/1/2015 860 375 2.965 4.200 

Απόσβεση 143 75 157 375 

Συναλλαγματικές διαφορές (153) - - (153) 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 849 450 3.122 4.421 

          

Αξία την 30/6/2015 2.644 752 2.347 5.742 

 

Όμιλος 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά Σύνολο 

Μικτή αξία         

Υπόλοιπο την 1/1/2014 3.225 1.020 5.344 9.588 

Προσθήκες 6 147 118 272 

Μείωση - (10) - (10) 

Συναλλαγματικές διαφορές 260 - - 260 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 3.491 1.157 5.462 10.109 

          

Απόσβεση και απομείωση         

Υπόλοιπο την 1/1/2014 574 239 2.655 3.468 

Απόσβεση 249 131 310 691 

Συναλλαγματικές διαφορές 37 - - 37 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 860 371 2.965 4.196 

          

Αξία την 31/12/2014 2.631 786 2.497 5.914 
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Εταιρεία 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά Σύνολο 

Μικτή αξία         

Υπόλοιπο την 1/1/2015 1.085 1.157 5.462 7.703 

Προσθήκες 2 45 7 53 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 1.087 1.202 5.469 7.757 

          

Απόσβεση και απομείωση         

Υπόλοιπο την 1/1/2015 254 375 2.965 3.595 

Απόσβεση 31 75 157 263 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 285 450 3.122 3.857 

          

Αξία την 30/6/2015 802 751 2.347 3.900 

 

Εταιρεία 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Λογισμικά Σύνολο 

Μικτή αξία         

Υπόλοιπο την 1/1/2014 1.078 1.020 5.344 7.442 

Προσθήκες 6 147 118 272 

Μείωση - (10) - (10) 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 1.085 1.157 5.462 7.703 

          

Απόσβεση και απομείωση         

Υπόλοιπο την 1/1/2014 193 244 2.655 3.092 

Απόσβεση 61 131 310 503 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 254 375 2.965 3.595 

          

Αξία την 31/12/2014 831 781 2.497 4.109 

4.4. Κέρδη ανά μετοχή 

    Όμιλος Εταιρεία 

    
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή         

  Κέρδη μετά τους φόρους συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

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 (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

Β. Αριθμητές απομειωμένων κερδών ανά μετοχή         

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

Πλέον: Προσαρμογή τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές - - - - 

  Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

 

    01.01 -30.06.2015 01.01 -30.06.2014 Σταθμισμένη τιμή 

    
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
Αριθμός 
μετοχών 

Ημέρες 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

  Αριθμός Κοινών Μετοχών Έναρξης 29.480.000 180 29.480.000 180 29.480.000 29.480.000 

Πλέον: Αύξηση με μετρητά - - - - - - 

Μείον: Μείωση κεφαλαίου - - - - - - 

  Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών 29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 

Απομειωμένα κέρδη 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 - - - - - - 

  
Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών Μετοχών με 
την προσθήκη των μετατρέψιμων τίτλων 

29.480.000   29.480.000   29.480.000 29.480.000 
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  Όμιλος Εταιρεία 

  
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 
01.01 -

30.06.2015 
01.01 -

30.06.2014 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 29.480.000 29.480.000 29.480.000 29.480.000 

Βασικά κέρδη κοινών μετοχών (0,0389) 0,0353 0,0002 0,0678 

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή         

Απομειωμένα κέρδη κοινών μετοχών (1.147.866) 1.041.626 7.370 2.000.112 

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 (0,0389) 0,0353 0,0002 0,0678 

4.5. Εποχικότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μεταβολές 

4.5.1. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα στοιχεία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η μεταβολή σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο παρουσιάζονται παρακάτω. 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014 

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου 3.985 2.706 3.984 2.705 

Αγορές περιόδου 101 392 101 392 

Πωλήσεις περιόδου - (154) (10) (154) 

Μεταφορά στο σφαγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου (3.079) (2.438) (3.079) (2.438) 

Εύλογη αξία λήξης περιόδου  5.363 3.701 5.362 3.701 

Κέρδη / (ζημίες) από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 4.355 3.197 4.365 3.197 

          

Ενσωματωμένα σε:         

Κύκλο εργασιών 3.079 2.593 3.088 2.593 

Αγορές περιόδου (101) (392) (101) (392) 

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων   

1.377 996 1.377 996 

          

Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή εύλογης αξίας μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων  πλέον αγορών περιόδου 

1.276 604 1.276 604 

Κόστος εκτροφής μενόντων στη λήξη της χρήσης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

(4.211) (3.501) (4.211) (3.501) 

Αποτελέσματα χρήσης μενόντων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

144 (304) 153 (304) 

          

          

Ζώντα Ζώα Ανώριμα προς σφαγή (τμχ) 13.154 14.471 13.154 14.471 

Ζώντα Ζώα Ώριμα προς σφαγή (τχμ) 21.499 16.461 21.492 16.454 

Σύνολο Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 34.653 30.932 34.646 30.925 

4.5.2. Αποθέματα 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Εμπορεύματα 261 283 66 84 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 3.756 4.034 3.557 3.836 

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 93 63 90 60 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 
συσκευασίας 

2.749 3.390 2.735 3.375 

Αναλώσιμα υλικά 68 64 68 64 

Ανταλλακτικά 706 668 706 668 

Είδη συσκευασίας 280 211 278 209 

  7.914 8.713 7.500 8.297 
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4.5.3. Απαιτήσεις 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Εμπορικές απαιτήσεις 16.201 12.183 15.555 11.460 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 9.826 9.333 33.624 31.602 

Προκαταβολές και μεταβατικοί λογαριασμοί 2.329 2.454 6.929 6.118 

Λοιπές απαιτήσεις 1.117 1.447 683 993 

Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων 450 950 450 950 

  29.923 26.368 57.242 51.123 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν αύξηση λόγω της αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2015 καθώς και της 

παρεχόμενης αύξησης πιστώσεων προς πελάτες λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που έχει πλήξει την αγορά του λιανεμπορίου. Οι 

απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη καθώς και οι μεταβατικοί λογαριασμοί έχουν επηρεαστεί από τις συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν μεταξύ ευρώ και δολαρίου, καθώς αφορούν σε δανεισμό θυγατρικής σε δολάρια.  

4.5.4. Προβλέψεις 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων αναλύονται ως εξής: 

Η κίνηση των προβλέψεων κατά την περίοδο αναφορά παρατίθενται παρακάτω: 

  Όμιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο την 1/1/2015 2.081 2.071 

Πρόσθετη πρόβλεψη 400 400 

Αναστροφή πρόβλεψης - - 

Υπόλοιπο την 30/6/2015 2.481 2.471 

4.5.5. Έντοκες υποχρεώσεις 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Ομολογιακά δάνεια 45.488 45.488 45.488 45.488 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.692 2.848 2.410 2.780 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.246 6.513 6.246 6.513 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 43.038 44.369 41.093 37.924 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών δανείων 1.000 1.000 1.000 1.000 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων 
δανείων 

1.005 643 1.005 643 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα υποχρέωσης leasing 398 159 398 159 

  103.866 101.020 97.639 94.507 

Η αύξηση του δανεισμού έναντι της 31/12/2014 οφείλεται σε έγκριση νέοι κοινοπρακτικού δανείου ποσού 4,0 εκ. €, από το οποίο κατά την 

περίοδο αναφοράς εκταμιεύτηκε ποσό 3,0 εκ. € σε μορφή διμερών συμβάσεων με τις συστημικές τράπεζες. Η ολοκλήρωση και τελική 

εκταμίευση αναμένεται εντός του 4ου τριμήνου 2015. 

4.5.6. Υποχρεώσεις 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Εμπορικές υποχρεώσεις 20.934 20.156 19.667 19.016 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 284 218 3.039 2.904 

Υποχρεωσεις για φόρους και εισφορές 6.321 4.425 6.282 4.383 

Λοιποί πιστωτές και μεταβατικοί λογαριασμοί 4.047 4.095 3.399 3.373 

  31.586 28.895 32.387 29.677 

4.5.7. Έσοδα 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.064 1.260 328 544 

Πωλήσεις προϊόντων 48.668 45.878 49.224 46.627 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 179 562 179 464 

Παροχή υπηρεσιών 491 207 458 206 

  50.402 47.907 50.188 47.841 
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4.5.8. Λειτουργικές δαπάνες 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Αναλώσεις 21.236 18.363 21.217 18.237 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.933 7.636 7.857 7.492 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.707 1.295 1.545 1.128 

Παροχές τρίτων 2.397 2.303 2.331 2.242 

Φόροι - τέλη 85 251 78 241 

Διάφορα έξοδα 12.287 11.090 12.242 11.084 

Αποσβέσεις 2.405 2.476 2.002 1.962 

Προβλέψεις 125 302 125 302 

  48.175 43.717 47.396 42.688 

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν όσον αφορά στα έξοδα προβολής, προώθησης και πωλήσεων επιδρώντας θετικά στην αύξηση του 

κύκλου εργασιών. Περαιτέρω επιταχύνθηκαν οι δαπάνες που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη στα πλαίσια παρουσίασης εντός του έτους 

2015 καινοτόμων σειρών προϊόντων. 

4.5.9. Ταμειακές ροές 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Λειτουργικές ροές (2.575) (3.544) (2.601) (2.950) 

Επενδυτικές ροές (989) 26 (861) (1.000) 

Χρηματοδοτικές ροές 3.337 2.904 3.218 3.242 

Σύνολο ροών (226) (614) (244) (708) 

4.6. Μερίσματα 

Κατά την τρέχουσα περίοδο το αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση η μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2014. 

4.7. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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%. 

Κατά τη χρήση 2014 εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της μητρικής εταιρείας , στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας 

των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Η σχετική απόφαση αφορά στην κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, ισχύος 400 KW και εγκατάσταση εξοπλισμού στο 

εργοστάσιο αλλαντικών για την παραγωγή νέων προϊόντων, στο Ρέθυμνο Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 

5,0 εκ. €. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 1,5 εκ. €, δηλαδή ποσοστό 29,721% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή 

της επιχορήγηση. 

Σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας και του Ομίλου, υφίστανται την 30/6/2015 εγγυητικές επιστολές 3,48 εκ. € που 

αφορούν σε εγγύηση καλής πληρωμής προμηθευτών του Ομίλου (31/12/2014: 2,8 εκ. €). 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Αρ. Εταιρία Ομίλου 
Ημερομηνία μέχρι την οποία 

έχει ελεγχθεί φορολογικά 

1 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 31/12/2008 

2 ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.Γ.Ε. 31/12/2009 

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

4 Creta Farm (Cyprus) LTD - 

5 Creta Farms USA, LLC 31/12/2012 

6 Creta Farms España, S.L. - 

7 Creta Foods SA  -  

8 Creta Farms LTD  -  

      

Για τις χρήσεις 2013, 2012 και 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 για τις χρήσεις αυτές ολοκληρώθηκε 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε χωρίς επιφύλαξη. 

4.8. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

4.8.1. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν σε εμπορικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών καθώς και χορήγηση δανείου. Οι συναλλαγές 

δεν περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ή συνθήκες. 
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Οι συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό 578 χιλ. € (2014: 570 χιλ. €).  

Οι συναλλαγές που επέδρασαν στα αποτελέσματα περιόδου παρατίθενται παρακάτω. 

Όμιλος           

  Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη   

Είδος συναλλαγής 
Έξοδο, Κόστος 

ή Ζημία 
Έσοδο ή 
Κέρδος 

Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Πωλήσεις Αγαθών   -     - 

Αγορές Αγαθών -         

Παροχή Υπηρεσιών   26   26   

Τόκοι και συναφή έσοδα/έξοδα -         

Λοιπά έξοδα, κόστη ή ζημιές -         

  - 26 - 26 - 

      Εταιρεία           

  Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής 
Έξοδο, Κόστος 

ή Ζημία 

Έσοδο ή 

Κέρδος 
Θυγατρικές Κοινοπραξίες 

Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Πωλήσεις Αγαθών   567 567 - - 

Αγορές Αγαθών -   - - - 

Παροχή Υπηρεσιών   26 - 26 - 

Τόκοι και συναφή έσοδα/έξοδα - 555 555   - 

Λοιπά έξοδα/έσοδα - - - - - 

  - 1.148 1.122 26 - 

 

Τα υπόλοιπα συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος           

  Κατάσταση Οικονομικής θέσης Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις           

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν απαίτηση 9.621     110 9.511 

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση   (206)     (206) 

  9.621 (206) - 110 9.306 

      Εταιρεία           

  Κατάσταση Οικονομικής θέσης Κατανομή σε συνδεδεμένα μέρη 

Είδος συναλλαγής Απαίτηση Υποχρέωση Θυγατρικές Κοινοπραξίες 
Λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη 

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 17.956 - 17.956     

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν απαίτηση 20.267   10.645 110 9.511 

Λοιπές συναλλαγές που δημιουργούν υποχρέωση   (3.037) (2.825) (7) (206) 

  38.222 (3.037) 25.776 103 9.306 

 

4.8.2. Δομή ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 30/6/2015 είχε ως εξής: 

Δομή 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 Ενοποίηση καθαρής θέσης 

6 Creta Foods SA Λουξεμβούργο 100% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

7 Creta Farms LTD Κύπρος 80% Έμμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 

8 Creta Farms USA, LLC Η.Π.Α. 80% Άμεση Θυγατρική Ολική ενοποίηση 
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Τα υπόλοιπα συμμετοχών της μητρικής εταιρείας αναλύονται παρακάτω: 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

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 2.188 

Creta Foods SA - - 31 31 

Creta Farms USA, LLC - - 5.570 5.570 

  - - 23.050 23.050 

 

4.9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/07/2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων 

που εδρεύσουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/2015. Μία τέτοια μεταβολή στον 

φορολογικό συντελεστή εκτιμάται ότι θα επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 419 χιλ. για τον Όμιλο και € 

178 χιλ. για την Εταιρεία. 

Πέρα των παραπάνω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον 

Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ. 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 

 


