
Αξκόδηα πεξεζία: ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο, Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Δκκαλνπήι Θνηδακπαζάθεο, Κέινο

Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, Αληηπξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Γεώξγηνο Πηεθαλόπνπινο, Κέινο

Διέλε Γνκαδάθε, Κέινο Δκκαλνπήι Θνδσλάθεο, Κέινο

Λόκηκνο Διεγθηήο : Ησάλλεο Κνξάθεο, Κέινο

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Ρύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ :

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 103.874 107.095 82.305 84.510 Θύθινο εξγαζηώλ (κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 83.105 92.193 82.408 91.920

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.353 9.640 7.201 7.404 Θύθινο εξγαζηώλ (βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 12.002 9.462 6.690 5.505

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.737 12.027 23.786 24.692 ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 95.107 101.655 89.097 97.425

Απνζέκαηα 13.820 14.582 11.760 11.869 Κηθηό θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ) 29.701 34.102 33.077 36.893

Απαηηήζεηο από πειάηεο 32.549 37.944 34.496 40.973

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 22.974 22.399 37.945 33.859

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 193.306 203.687 197.493 203.307 Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (3.901) (4.000) (2.267) (2.203)

Κηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 37.025 39.050 37.363 40.022

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Κεηνρηθό Θεθάιαην 12.382 12.382 12.382 12.382

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 31.410 40.634 46.247 50.701 Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (9.889) (8.011) (4.440) 198

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 43.791 53.016 58.629 63.083 Θέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (9.971) (8.839) (4.454) (487)

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (β) (1.688) (1.160) - - - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (9.400) (7.959) (4.454) (487)

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 42.103 51.856 58.629 63.083 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (571) (880) - -

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 51.327 39.197 51.327 38.691

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 11.031 11.104 8.592 8.649 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 219 (413) - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 45.205 51.457 38.702 46.962 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (9.752) (9.252) (4.454) (487)

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 43.640 50.072 40.244 45.922 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (9.223) (8.611) (4.454) (487)

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 151.203 151.830 138.864 140.224 - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (529) (641) - -

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 193.306 203.687 197.493 203.307

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,3189) (0,2700) (0,1511) (0,0165)

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (9.752) (9.252) (4.454) (487) Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (9.889) (8.011) (4.440) 198

Ινηπέο θηλήζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ - - - - Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) - - - -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα - - - - Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ - - - - Απνζβέζεηο 5.011 4.812 3.885 3.856

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.273 - 2.332 -

Ξξνβιέςεηο 796 (145) 795 (153)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - (281) - (281)

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο (31) (83) (859) (610)

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 8.897 6.942 8.334 6.615

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 760 2.144 110 1.604

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 2.398 (10.530) 4.983 (13.165)

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (3.365) 5.864 (5.637) 8.018

Κείνλ:

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (7.799) (6.655) (7.449) (6.482)

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη (195) (459) (112) (324)

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

3. Πηε ζεκείσζε 5.7 ηεο εηήζηα νηθνλνκηθήο έθζεζεο αλαθέξνληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ. ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (2.145) (6.404) 1.941 (723)

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ - (760) (488) (2.048)

Όκηινο Δηαηξεία Ρακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο (2.576) (1.756) (4.660) (7.689)

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 200 199

Ινηπέο πξνβιέςεηο 1.360 1.078

1.560 1.277 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.597) (6.318) (1.488) (4.780)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 48 93 11 75

Ρόθνη εηζπξαρζέληεο 1 4 - -

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - - -

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ - - - -

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (4.124) (8.737) (6.624) (14.442)

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Όκηινο Δηαηξεία Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 2 - -

- Δηζξνέο 33 3.060 Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

- Δθξνέο - 1.205 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 9.624 38.764 7.624 38.764

- Απαηηήζεηο 8.855 27.110 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.897) (22.089) (3.533) (21.474)

- πνρξεώζεηο 421 1.714 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (601) (574) (601) (574)

- Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.284 1.284 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - - - -

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - - Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - - - -

- πνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - - ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 5.126 16.103 3.490 16.716

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 5.405 4.442 4.856 3.305

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 0 (1) - -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 4.261 5.405 3.664 4.856

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

& ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

11. Νη ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηελ έκκεζε κέζνδν.

ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΟΚΑΕΑΘΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ

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

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟ ΗΩΑΛΛΖ ΣΑΘΗΡΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ

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

Α.Κ. Αδείαο Α' Ράμεσο : 0001235

12. Πηηο 17/7/2012, νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία έθδνζεο ελππόζεθνπ Θνηλνπξαθηηθνύ Νκνινγηαθνύ Γαλείνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 44.138 ρηι. €, κε 

δηαρεηξηζηή ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ θαη Νκνινγηνύρνπο ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ, ηελ EFG EUROBANK Ergasias, ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΡΟΑΞΔΕΑ, ηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ θαη ηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ.Πθνπόο ηνπ ελ ιόγσ Νκνινγηαθνύ Γαλείνπ είλαη αθελόο ε αλαρξεκαηνδόηεζε κέξνπο 

ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ε θάιπςε αλαγθώλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  Ζ δηάξθεηα δε απηνύ είλαη 8,5 έηε 

γηα ην πνζό ησλ 41.638 ρηι. € θαη 3,5 έηε γηα ηα ππόινηπα 2.500 ρηι. επξώ. Ξξνο εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηνύρσλ ελεγξάθε πξνζεκείσζε επί ησλ 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην Οέζπκλν πνζνύ 50 εθ. €.

13. Νη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο θαζώο θαη ην αλαβαιιόκελν θνξνινγηθό απνηέιεζκα έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηνπο 

ηζρύνληεο ηελ 31/12/2012 θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο. Γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο πνπ ίζρπε ηελ 31/12/2012 θαη 

εθαξκόζηεθε θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ, ππνρξεώζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ήηαλ 20%. Ν ελ ιόγσ 

ζπληειεζηήο ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 4110/13, ν νπνίνο ςεθίζηεθε από ηελ ειιεληθή βνπιή θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 23/1/2013, αλέξρεηαη πιένλ ζε 26%.

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.". Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε 

ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.            

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ

250

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

(777)

ΟΚΗΙΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

5.261 3.659

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΘΡΔΣΑ  ΦΑΡΚ

ΑΡ. ΚΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

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

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2012
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΠ)

ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ

Κε ζύκθσλε γλώκε

Θαζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

5. Ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31/12/2012 αλήιζε ζε 602 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 566 γηα ηελ εηαηξεία. Θαηά ηελ 

31/12/2011 ν Όκηινο απαζρνινύζε 706 άηνκα θαη ε εηαηξεία 653.

6. Νη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο / εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά 

νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 24, κε δηαθξηηή παξάζεζε ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο, θαζώο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπο, έρνπλ σο εμήο:

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

61.109 63.083 63.570

58.629 63.083

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

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ 

(31.12.2012 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα)

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ

(514) (137) (173)

(1.153) 5.367 6.203

7. Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Νκίινπ, αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από κεηαηξνπή εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθό, ζην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ.

9. Ρα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηι. € όπσο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα 

νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο

9.252 10.056

1.551(1.144) 963

8. Ρα θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία.

-
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ
-

1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αύμεζε θεθαιαίνπ ζηελ θνηλνπξαμία  "Creta Farm Espana SL"  θαηά πνζό 387 ρηι. € 

θαη ζηελ ηηαιηθή θνηλνπξαμία "Frantoio Gentileschi SpA" πνπ ζπκκεηέρεη ν Όκηινο πνζνύ € 100 ρηι. Πηε ζεκείσζε 5.17 ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο δίλνληαη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

2. Πηε ζεκείσζε 5.16 ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο γλσζηνπνηνύληαη νη επσλπκίεο, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο θαη ηηο 

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

θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα θάζε εηαηξεία θαη θνηλνπξαμία.

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ
(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα)
51.857

10. Θακία ελνπνηνύκελε εηαηξεία δελ  θαηέρεη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2012. Νύηε ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο ηελ 

31/12/2012.

Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

- -

Ρέζπκλν, 29 Καξηίνπ 2013

42.105 51.857

(1.192)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:

www.cretafarm.gr

πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο

Γαξκπήο Λίθνο (ΑΚ ΠΝΔΙ 25011)

Grant Thornton  (AM ΠΝΔΙ 127)

Ξαξαζθεπή, 29 Καξηίνπ 2013


