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ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΘΘ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014

(δθμοςιευόμενα βάςει του κν.2190, άρκρο 135, για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μια γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ ΔΕΛΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΑΕ. υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ 

επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν εταιρεία, να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ Εταιρείασ, όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του νόμιμου ελεγκτι.
Αρμόδια Τπθρεςία: φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου
Διεφκυνςθ διαδικτφου: Πρόεδροσ: Ευκφμιοσ Θ. Μπουλοφτασ
Θμερομθνία ζγκριςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο

των ετιςιων οικονομικών καταςτάςεων:
Αντιπρόεδροσ: Παναγιϊτθσ Θρουβάλασ

Νόμιμοσ Ελεγκτισ: Διευκφνων φμβουλοσ: Αντϊνιοσ Γ. Μαυριδόγλου
Ελεγκτικι εταιρεία: Μζλοσ: Αρετι Γ. ουβατηόγλου
Σφποσ ζκκεςθσ ελζγχου ελεγκτι: Μζλοσ: Γεϊργιοσ Ε. Ευςτρατιάδθσ

Μζλοσ: Νικιτασ Ι. Ποκουλάκθσ
Μζλοσ: Christophe F. Vivien

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ

(Σα ποςά είναι εκπεφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ζμμεςθ μζκοδοσ

(Σα ποςά είναι εκπεφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)
Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία

 31/12/2014  31/12/2013  31/12/2014  31/12/2013
1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 225.578 237.004 199.141 209.670 Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων (23.041) (35.357) (22.781) (43.499)
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 12.055 10.464 3.116 1.529 Πλζον/μείον προςαρμογζσ για:
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 10.983 17.020 50.817 57.053 Αποςβζςεισ 16.753 17.252 15.076 15.386
Αποκζματα 21.326 26.314 14.809 19.880 Προβλζψεισ 2.633 1.596 1.832 1.455
Απαιτιςεισ από πελάτεσ 65.544 53.257 62.718 50.318 Σόκουσ και ςυναφι ζςοδα (126) (356) (483) (928)
Χρθματικά διακζςιμα και ιςοδφναμα 19.245 9.831 17.777 9.190 Σόκουσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα 10.328 9.909 10.251 9.743
Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 15.024 15.938 20.029 20.661 (Κζρδθ)/Ηθμιζσ αποτίμθςθσ και πϊλθςθσ ςυμμετοχϊν, χρεογράφων και παραγϊγων 1.267                       -  1.267                       -  
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 369.754 369.828 368.408 368.301 Ζςοδα από μερίςματα                       -  (240)                       -  (240)

(Κζρδθ)/Ηθμιζσ από εκποίθςθ ενςϊματων παγίων (92) (118) (67) (110)

ΠΑΘΘΣΙΚΟ Απόςβεςθ επιχορθγιςεων (493) (431) (493) (403)
Προβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 47.893 48.140 43.545 44.837 Απομειϊςεισ αξίασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ 2.388 7.752 2.377 17.647
Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 121.775 106.599 121.712 106.133 Λειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνθςθσ 9.617 7 6.978 (951)

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 72.891 65.703 75.411 67.569

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 242.558 220.441 240.667 218.540
Πλζον/μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμών κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ 

λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ.
Μείωςθ/(αφξθςθ) αποκεμάτων 434 5.552 631 5.058

Μετοχικό κεφάλαιο 236.639 236.639 236.639 236.639 Μείωςθ/(αφξθςθ) απαιτιςεων (13.317) 1.453 (13.112) (2.441)
Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων (109.443) (87.253) (108.899) (86.878) (Μείωςθ)/αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) 5.954 (2.044) 6.571 (4.280)
φνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτθτών μθτρικισ (α) 127.196 149.386 127.740 149.761 Μείον

Φόρουσ ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ (322) (463) (100) (207)
Δικαιϊματα μειοψθφίασ  (β)                        -                         -                         -                         -  Σόκουσ πλθρωκζντεσ (9.216) (9.301) (9.204) (9.228)
φνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 127.196 149.386 127.740 149.761 φνολο ειςροών/(εκροών) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (6.851) (4.796) (8.236) (12.048)

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 369.754 369.828 368.408 368.301 Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων (2.874) (1.754) (2.601) (820)

Πωλιςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων 135 178 632 273

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Σα ποςά είναι εκπεφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)
Σόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα 76 306 287 606

Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία Ειςπράξεισ/(επιςτροφζσ) επιχορθγιςεων                       -  2.965                       -  2.965

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013
(Αγορζσ)/Πωλιςεισ μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων επενδφςεων 3.400                       -  3.400                       -  

Κδια Κεφάλαια ζναρξθσ χριςθσ

(01/01/2014 και 01/01/2013)
149.386 190.691 149.761 198.580 Εξαγορζσ ςυγγενϊν εταιρειϊν (124) (29) (124) (29)

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (22.190) (41.305) (22.021) (48.819) Χοριγθςθ δανείων ςε ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ                       -  (1.000)                       -  (1.000)
Μεταβολζσ ποςοςτϊν ςε κυγατρικζσ                        -                         -  Επιςτροφι κεφαλαίου από Θυγατρικι                       -                        -                        -  6.385
Κδια Κεφάλαια λιξθσ χριςθσ

(31/12/2014 και 31/12/2013)
127.196 149.386 127.740 149.761 φνολο ειςροών/(εκροών) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 614 666 1.595 8.380

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ

(Σα ποςά είναι εκπεφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)
Κακαρι μεταβολι βραχυπρόκεςμων δανείων 15.755 (3.315) 15.333 (2.520)

Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία Αφξθςθ/ (Μείωςθ) μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικι μίςκωςθ (105) (105) (112) (105)

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013
Αφξθςθ/ (Μείωςθ) βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικι μίςκωςθ                       -  2 7 7

φνολο ειςροών/(εκροών) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 15.650 (3.418) 15.228 (2.618)

Κφκλοσ εργαςιϊν 329.777 316.592 290.319 279.385
Μικτά κζρδθ 76.475 64.412 63.770 53.607 Κακαρι Αφξθςθ/(Μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα χριςθσ 9.414 (7.548) 8.587 (6.287)
Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων
(9.276) (18.410) (9.438) (17.388) Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 9.831 17.379 9.190 15.476

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων (23.041) (35.357) (22.781) (43.499) Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 19.245 9.831 17.777 9.190

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α) (21.504) (41.467) (21.362) (48.995)

Κατανζμονται ςε:
ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ

(Σα ποςά είναι εκπεφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ (21.504) (41.467) - -
Δικαιϊματα μειοψθφίασ (0) (0) - -

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β) (687) 161 (659) 177

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) + (Β) (22.190) (41.306) (22.021) (48.819)

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ (22.190) (41.306) - -
Δικαιϊματα μειοψθφίασ                        -                         -  - -

Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι - ςε Ευρϊ                        -                         -                         -                         -  

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων
6.984 (1.589) 5.146 (2.405)

Πίνακασ γνωςτοποιιςεων ςυνδεδεμζνων μερών Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία
4.718 13.047
8.159 15.758
6.233 16.656

14.492 22.275
1.709 1.011

                      -                        -  
                      -                        -  

Ο Όμιλοσ Θ Εταιρεία

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013

1/1/ -

31/12/2014

1/1/ -

31/12/2013
Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ (928) (32) (890) (12)
Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ προςωπικοφ 241 (86) 231 (89)
Αντιςτάκμιςθ Σαμειακϊν Ροϊν                       -  348                       -  348
Φόροσ ςτοιχείων απευκείασ μεταφερόμενων ςτθν κακαρι κζςθ                       -  (70)                       -  (70)

                (687)                  161                 (659)                  177 

Άγιοσ τζφανοσ, 26/03/2015

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Ο Δ/ΝΣΘ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ Κ. ΘΡΟΤΒΑΛΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΤΡΙΔΟΓΛΟΤ                               ΩΣΘΡΙΟ Θ. ΝΣΟΛΟ                             ΝΙΚΟΛΑΟ Δ. ΟΡΦΑΝΟ

Α.Δ.Σ. ΑΚ 543083 ΑΔΣ: Φ 089697                             ΑΔΣ:  577842                            ΑΔΣ: ΑΙ 624159

Με ςφμφωνθ γνϊμθ - Θζμα ζμφαςθσ

Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ.)
www.deltafoods.gr

26 Μαρτίου 2015

Νίκοσ Ιωάννου (Α.Μ. ΟΕΛ: 29301)
Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΟΕΛ: 127)

γ) Απαιτιςεισ

1. Θ επωνυμία, θ χϊρα τθσ καταςτατικισ ζδρασ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου, θ μζκοδοσ ενοποίθςθσ που εφαρμόςτθκε για κάκε μία από τισ εταιρείεσ που

περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κακϊσ και οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ αυτϊν παρατίκενται ςτθ ςθμείωςθ 3 των Ετιςιων

Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31/12/2014.
2. τα πλαίςια τθσ τροποποίθςθσ των δανειακϊν τθσ ςυμβάςεων, θ Εταιρεία προζβθ ςε εγγραφι προςθμειϊςεων επί ςυγκεκριμζνων παγίων τθσ. Αντίςτοιχα

προςθμειϊςεισ ζχουν εγγραφεί και επί ςυγκεκριμζνων παγίων τθσ UNITED MILK COMPANY AD προσ εξαςφάλιςθ του τραπεηικοφ τθσ δανειςμοφ.

3. Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31/12/2014 είναι 1.247 άτομα, ενϊ ςτισ 31/12/2013 ιταν 1.313 άτομα. Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου

προςωπικοφ του Ομίλου κατά τθν 31/12/2014 είναι  1.802 άτομα, ενϊ ςτισ 31/12/2013 ιταν 1.858 άτομα.

4. Δεν υφίςτανται εκκρεμείσ αγωγζσ, αιτιςεισ ι προςφυγζσ ενϊπιον οποιουδιποτε δικαςτθρίου, οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κατάςταςθ

των εταιρειϊν του Ομίλου ΔΕΛΣΑ ΣΟΡΦΙΜΑ Α.Ε..
5. Θ εταιρεία ζχει ελεγχκεί φορολογικά μζχρι και τθ χριςθ 2009.
6. τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ, κατά τθν 31/12/2014 περιλαμβάνονται Λοιπζσ προβλζψεισ για τον Όμιλο ποςό € 580 χιλ. και τθν Εταιρεία €

200 χιλ. χετικι αναφορά γίνεται ςτθ ςθμείωςθ 27 των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων.
7. Σο κζμα ζμφαςθσ ελζγχου του Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι ο Όμιλοσ βρίςκεται ςε ςυηθτιςεισ με τα πιςτωτικά ιδρφματα με ςκοπό τθν

αναδιοργάνωςθ υφιςτάμενων δανειακϊν υποχρεϊςεων του και ότι οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ υπερβαίνουν το ςφνολο των

κυκλοφοροφντων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ (αναλυτικι περιγραφι παρατίκεται ςτισ ςθμειϊςεισ 23 "Μακροπρόκεςμα Δάνεια" και 32 "Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικϊν

Κινδφνων" των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων).
8. Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ενςωματϊνονται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ και ποςοςτό ενςωμάτωςθσ 100,00% ςτισ Ενοποιθμζνεσ

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ που ςυντάςςει θ εταιρεία VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. θ οποία εδρεφει ςτθν Ελλάδα. Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ

VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ενςωματϊνονται ςτθ ςυνζχεια με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ και ποςοςτό ενςωμάτωςθσ 92,08% ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ

Καταςτάςεισ που ςυντάςςει θ ειςθγμζνθ ςτο Χ.Α. εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ θ οποία εδρεφει ςτθν Ελλάδα.

9. Σα ποςά πωλιςεων και αγορϊν ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ

ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ τθσ με τα ςυνδεδεμζνα κατά τθν ζννοια αυτιν μζρθ, είναι ωσ εξισ : 

α) Ζςοδα
β) Ζξοδα

δ) Τποχρεϊςεισ
ε) υναλλαγζσ & αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν & μελϊν διοίκθςθσ
ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ τθσ διοίκθςθσ
θ) Τποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ τθσ διοίκθςθσ

10. Σα λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ για τον Όμιλο και τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ:

http://www.deltafoods.gr/

