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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου: www.cretafarm.gr

27/5/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2009
Κύκλος Εργασιών (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 22.557 22.862 22.544 23.088

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 115.353         116.251         89.350 89.994 Κύκλος Εργασιών (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.275 2.726 1.237 1.240
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.899             6.962             4.191 4.255 Σύνολο κύκλου εργασιών 24.831 25.588 23.781 24.328
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 293                522                17.061 16.811 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 9.498 10.742 10.107 10.731
Αποθέματα 20.150           18.540           16.888 15.144 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Απαιτήσεις από πελάτες 19.517           25.186           18.750 27.307 στην εύλογη αξία 297               594 174               266
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.959             10.708           13.147 8.219 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.102)           (2.725)           (636)              (1.564)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.172 178.169 159.388 161.729 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 10.968 11.337 10.882 10.673

1.764 2.057 2.533 2.355
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.100 1.000 1.934 1.381
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.382           12.382           12.382           12.382           Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (Α) 355 717 1.328 1.198
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 53.686           53.358           49.609           48.280           Κατανέμονται σε :
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α) 66.068           65.740           61.990           60.662           Ιδιοκτήτες Μητρικής 377 720 1.328 1.198
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 591                613                - - Δικαώματα μειοψηφίας (22)                (3)                  - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 66.659           66.353           61.990           60.662           Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - -
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 34.149           32.736           33.094           31.681           Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 355 717               1.328 1.198
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.452           11.031           8.492             8.210             Κατανέμονται σε :
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.967           42.391           31.914           37.337           Ιδιοκτήτες Μητρικής 377 720 1.328 1.198
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.945           25.658           23.898           23.839           Δικαώματα μειοψηφίας (22)                (3)                  - -
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 105.513         111.816         97.398           101.067         Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0128 0,0243 0,0451 0,0406
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 172.172         178.169         159.388         161.729         

3.594 4.019 4.067 3.963

31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Λειτουργικές Δραστηριότητες
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 66.353 67.394 60.661 59.145 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.100 1.000 1.934 1.381
Συγκεντρωτικά  συνολικά έδοδα μετά από φόρους 356                717 1.329 1.198 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) - - - -
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - - - - Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - Αποσβέσεις 1.830            1.962            1.534 1.608
Λοιπές Κινήσεις Ιδίων Κεφαλαίων (49)                 10 - - Προβλέψεις - (692)              - (692)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου - - - - Συναλλαγματικές διαφορές - - - -
(31.03.2010 και 31.03.2009 αντίστοιχα) 66.659 68.121 61.990 60.343 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστ/τητας - - - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 664               1.064            599 975

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Π      7.1 των οικονομικών καταστάσεων 01.01.2010- 31.3.2010. Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.610)           871               (1.745)           1.540
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009. Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.257            (503)              2.105            (790)
3. O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Ομίλου 810 (3ος 2009:865), Εταιρείας 762  (3ος 2009: 813). (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.554)           (6.877)           (219)              (6.849)
4. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ως εξής: α) Εταιρείας: Για εξασφάλιση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας έχει εγγραφεί Μείον:
προσημείωση ποσού € 440,20 χιλ. β) Θυγατρικής ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.: Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (664)              (1.064)           (599)              (975)
ποσού € 3.815,11 χιλ. για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  Καταβεβλημένοι φόροι (76)                (178)              (76)                (157)
5.Τα ποσά των εσόδων και εξόδων απευθείας σε Καθαρή θέση αφορούν συναλλαγματικές διαφορές που προκύτπυν από την  ενοποίηση της Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Creta Farm USA Llc. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.947 (4.418)           3.534 (3.960)
6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. Επενδυτικές Δραστηριότητες
7. Οι επενδύσεις της περιόδου σε πάγια ανήλθαν : Όμιλος € 566 χιλ.ευρώ, Εταιρεία € 295 χιλ. ευρώ Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων - - (250)              -
8. Οι Λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) που έχουν σχηματιστεί την 31.3.2010, ανέρχονται στον Όμιλο 619 χιλ.ευρώ και - - - -
619 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα ποσά αφορούν : Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 421χιλ ευρώ Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (566)              (683)              (294)              (648)              
και 198χιλ ευρώ αφορά  λοιπές προβλέψεις για διαφόρους κινδύνους. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 34                 164               34                 164               
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένα μέρη, σωρρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς Τόκοι εισπραχθέντες - 7                   - -
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας  και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από Μερίσματα εισπραχθέντα - - - -
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι τα παρακάτω: Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (532)              (512)              (511)              (484)              
ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
α) Έσοδα Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -
β) Έξοδα Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου - - - -
γ) Απαιτήσεις Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 9.513 - 9.513
δ) Υποχρεώσεις Εξοφλήσεις δανείων (3.905)           (5.617)           (3.905)           (5.457)           
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/τικές μισθώσεις (χρεολύσια) (93)                (129)              (93)                (129)              
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης Μερίσματα πληρωθέντα - - - -
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) (3.998)           3.766            (3.998)           3.926            
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (1.583)           (1.164)           (975)              (518)              
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.984            3.315            3.710            1.748            
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.401            2.151            2.735            1.230            

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 

- 391
Όμιλος Εταιρεία

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/24.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων:

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη / (ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελ/των & αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

10.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.5  των οικονομικών καταστάσεων.

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

3.119
- 2
- 486

-

1. Οι Εταιρείες του Ομίλου με τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 

- -

7.805

-

- 89

Ρέθυμνο,  27 Μαίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α.Δ.Τ.  Ι 975738 / 74

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 187558 / 06

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 501342 / 09

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΔΤ. ΑΒ 656966 / Α.Μ. Αδείας Α' Τάξεως : 0012835
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