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BUSINESS PLAN 
CRETA FARM 

 
        Εργασία στο μάθημα της επιχειρηματικότητας και δεοντολογίας από τις 

φοιτήτριες του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αδάμη Νικολέτα, 
Γιαννακοπούλου Ηλιάνα και Ζήκου Ελένη. Επιχειρηματικό σχέδιο στην 
εταιρεία αλλαντικών CRETA FARM η οποία προσφέρει ποικιλία 
εδεσμάτων με βασική καινοτομία την εισαγωγή ελαιόλαδου στα προϊόντα 
της. 

 
 



Executive summary 

Στο πρώτο κεφάλαιο «Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης», αναφερόμαστε 
στην ιστορία, την ιδιοκτησία, τη θέση της επιχείρησης, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει καθώς επίσης παρουσιάζεται και το ανθρώπινο 
δυναμικό της Creta Farm. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Ανάλυση αγοράς», αναφερόμαστε στους 
καταναλωτές, στις ανάγκες των καταναλωτών, στους ανταγωνιστές της 
εταιρείας, στην ενδεχόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά επίσης 
αναλύουμε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Στο τρίτο κεφάλαιο «Προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής», 
παρουσιάζουμε τις στρατηγικές που ακολουθεί η επιχείρηση για να φτάσει 
στον επιθυμητό στόχο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο «Οικονομικό πλάνο», γίνεται λόγος για τα οικονομικά 
στοιχεία της επιχείρησης και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ο ιδρυτής της CRETA FARM είναι: 
Στέλιος και Σπύρος Δομαζάκης 

Σήμερα, 
Εκπρόσωποι της εταιρείας είναι: 

Εμμανουήλ Στ. Δομαζάκης  
και Κων/νος Στ. Δομαζάκης 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

Εμμανουήλ Δομαζάκης: Γεννήθηκε 
το 1960 στο Ρέθυμνο Κρήτης. 
Είναι απόφοιτος του τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Ε.Μ.Π. Έχει την εποπτεία του 
τομέα επενδύσεων όπως επίσης 
και την εποπτεία της 
παραγωγικής διαδικασίας-
έρευνας και ανάπτυξης της 
βιομηχανίας κρέατος και 
αλλαντικών. 

Κωνσταντίνος Δομαζάκης: 
Γεννήθηκε το 1961στο Ρέθυμνο της 

Κρήτης. Είναι πτυχιούχος 
οικονομολόγος στο marketing και 
στο management. Έχει την 
εποπτεία της οργάνωσης του 
εμπορικού τμήματος της 
εταιρείας, της διοίκησης της 
ζωικής μονάδας, της 
βιομηχανικής παραγωγής 
αλλαντικών και της οικονομικής 
διεύθυνσης. 

Το Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται επίσης από: Ελένη Δομαζάκη (συζ. Στυλιανού Δομαζάκη),  
Βασίλειος Βουρβουράκης, Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ, Τετώρος Εμμανουήλ και Γενηγιώργης  

Κωνσταντίνος. 
 



1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Το 1970, οι αδερφοί Δομαζάκη ίδρυσαν τη πρώτη οργανωμένη μονάδα 
παραγωγής χοιρινού στη Κρήτη. Το 1979, συστήνεται ως Α.Ε. η CRETA 
FARM με την επωνυμία «Ζωή Εμ. Δομαζάκη Α.Β.Ε.Ε» και με μετοχικό 
κεφάλαιο 308000€. Από το 1982 μέχρι το 2009 η ανάπτυξη της 
επιχείρησης ήταν σημαντική καθιερώνοντας την στο τομέα των 
αλλαντικών και της τροφοδοσίας. Μέσα σ’ αυτή τη περίοδο, έχει αυξήσει 
συνολικά το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 10 εκ. €, έχει επεκταθεί στις 
εγκαταστάσεις αποκτώντας στρατηγικά σημεία σε πόλεις όπως η Αθήνα, 
το Ηράκλειο Κρήτης, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα αυξάνοντας τη 
παραγωγικότητα, εξελίσσοντας τα προϊόντα και επενδύοντας σε 
επιστημονικές έρευνες. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο και ταυτόχρονα 
δημιούργησε θυγατρικές εταιρείες και εξαγόρασε άλλες που ανήκουν στον 
ίδιο τομέα παραγωγής. Επίσης, έχει ανοίξει τους επιχειρηματικούς της 
ορίζοντες σε 38 χώρες του κόσμου κερδίζοντας τη πιστοποίηση των 
προϊόντων της από την Αμερικανική Καρδιολογική εταιρεία. Τέλος, ήταν 
πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση αγνού, παρθένου ελαιόλαδου στα προϊόντα 
της. 



1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η CRETA FARM ανήκει στον κλάδο των αλλαντικών. Μέχρι το 2009 ήταν η 
πρωτοπόρος επιχείρηση στον κλάδο της. Σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιεύτηκαν το Μάιο του 2011, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 
19% του μεριδίου αγοράς ενώ στη πρώτη θέση βρίσκεται ο Υφαντής με 
24%. Η εγχώρια αγορά αλλαντικών εμφανίζει χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, 
ενώ εντονότερη ήταν η ανάπτυξη της αγοράς κρεατοσκευασμάτων. 

Σύμφωνα με έρευνα του ICAP, o κλάδος των αλλαντικών και 
κρεατοσκευασμάτων περιλαμβάνει λίγες μεγάλου μεγέθους 
καθετοποιημένες βιομηχανίες και ένα μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως τοπικά. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης στον κλάδο είναι σχετικά υψηλός, καθώς οι πέντε 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.  



         
        Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της βασικής πρώτης ύλης (κρέας) 

επηρεάζει άμεσα τον κλάδο. Ο κύριος όγκος του κρέατος είναι 
εισαγόμενος, (δεδομένου του χαμηλού βαθμού αυτάρκειας της εγχώριας 
παραγωγής κρέατος γενικά), ενώ ορισμένες από τις μεγαλύτερες μονάδες 
έχουν προβεί σε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, διατηρώντας οι ίδιες 
κτηνοτροφικές μονάδες, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της πρώτης ύλης 
και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας.  



1.4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εν Ελλάδι 

Βασικό Gourmet Ορεινό Βιολογικό Κατεψυγμένο 

Εν Ελλάδι: Bασικό: ζαμπόν μπούτι, ωμοπλάτη, πάριζα, φιλέτο γαλοπούλας βραστό, πάριζα με μέλι (τοστ).  
Σαλάμι αέρος, μπύρας, παριζάκι φέτα και ντομάτα, με μέλι. Λουκάνικο χωριάτικο, σφακιανό, Φρανκφούρτης, πρασσάτο. 

 Τυρί ελληνικό και gouda.Gourmet:ζαμπόν μπούτι ψητά (με μέλι), φιλέτο γαλοπούλας ψητό (με μέλι), λούντζα,Μορταδέλα και 
 ζαμπόν μπούτι καπνιστό. Ορεινό: ζαμπόν μπούτι, φιλέτο γαλοπούλαςκαπνιστό τοστ, σαλάμι αέρος. Βιολογικό: παριζάκι,  

πάριζα και ζαμπόν μπούτι τοστ και φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό. 
 Καταψυγμένα: κοτομπουκιές, μπιφτέκι,Κεφτεδάκια (με φέτα), σνίτσελ, γύρος και πίτσα classic. 

 



• 0-3%: ζαμπόν μπούτι, ωμοπλάτη, πάριζα, φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό και βραστό (τοστ), 
Παριζάκι, φιλέτο γαλοπουλάκι, λουκάνικο φρανκφούρτης. 

 
 
 
 

•Φιλικό: πάριζα, ζαμπόν μπούτι, χοιρινό ωμοπλάτη, γαλοπούλα βραστή και καπνιστή, 
Μορταδέλα Ιταλίας, σαλάμι αέρος, μπεϊκον φέτες και ρολό, λουκάνικα φρανκφούρτης,  

Χωριάτικα και κοκτέιλ, παριζάκι με σκόρδο. 
 
 
 
  

•Family:  φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό και βραστό, ζαμπόν μπούτι, χοιρινό ωμοπλάτη, 
•Πάριζα (τοστ), σαλάμι σκορδάτο, λουκάνικα, τυρί gouda-edam. 

 
 
 
 

•Combi: πάριζα και τυρί gouda, ζαμπόν μπούτι και edam, γαλοπούλα 0-3%, τυρί μειωμένων  
λιπαρών,τυρί ελληνικό και ζαμπόν. 

 
 



Η creta farm, η μόνη καθετοποιημένη εταιρεία από τη Κρήτη, σεβόμενη τους 
καταναλωτές της, έχει υιοθετήσει τα πρότυπα και τις αξίες της Κρητικής 
διατροφής, που συμβάλουν στην υγεία και τη μακροζωία. 

Είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους καταναλωτές της, προϊόντα 
από άπαχο εκλεκτό κρέας και εξαιρετικό αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Η 
πραγματικά μοναδική συνταγή της creta farm, συνδυάζει αρμονικά τις 
αξίες του ελαιόλαδου με τη πλούσια γεύση των παραδοσιακών 
αλλαντικών. 



1.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Οι 64 είναι απόφοιτοι ΤΕΙ 
Οι 61 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ 

Οι 26 είναι κάτοχοι  
Μεταπτυχιακών και 

Διδακτορικών τίτλων 



Εκπαίδευση προσωπικού – Πρότυπα ποιότητας 

• Ο Όμιλος Creta Farm επενδύει διαρκώς στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, μέσω μιας 
ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία τόσο με 
εξωτερικούς συμβούλους, όσο και με πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Ενδεικτικά μέχρι το τέλος 
του 2007, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε :  

• * AUTOCAD  
• * ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
• * ISO 22000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
• * ISO 22000 – HACCP  
• * ISO 9001 : 2000  
• * SAP FINANCIALS (FI)  
• * SAP PROCUREMENT (MM)  
• * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS  
• * ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ  
• * ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HACCP – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  
• * ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
• * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ  
• * ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
• * ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  
• * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ  
• * ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO  
• * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (AIG)  
• * ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
• * ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
• * ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  



Όσον αφορά τις αμοιβές καθορίζονται ανάλογα με τη θέση και το ιεραρχικό επίπεδο. 
Στα χαμηλότερα επίπεδα όπως είναι το εργατικό προσωπικό αμοιβές καθορίζονται  
βάση των ομοιοεπαγγελματικών οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, π.χ. αν 
 προσλάβουν έναν ακόμα λογιστή θα του δίνουν όσα ακριβώς και στους άλλους λογιστές.  
Σε θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών η προϋπηρεσία, η εμπειρία 
 και η αναγνωρισιμότητα από την αγορά είναι κύρια προσόντα για να μπορεί  
ο νεοπροσληφθής εργαζόμενος να διαπραγματευθεί την αμοιβή του. 
 Κάθε εργαζόμενος βέβαια δικαιούται να έχει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις 
 άσχετα με τη θέση και το επίπεδό του. Η εταιρεία είτε μπορεί να ικανοποιήσει  
τις απαιτήσεις του και να τον εντάξει στο δυναμικό της, είτε δεν μπορεί 
 να τον πληρώσει, γιατί θέλουν να αποφύγουν τη διατάραξη των εσωτερικών ισορροπιών της 
 ομάδας.  



2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Η Creta farm διαπιστώνουμε πως χρησιμοποιεί τη μεικτή τμηματοποίηση αγοράς. Αυτό 
σημαίνει πως χρησιμοποιεί πάνω από μία μορφές τμηματοποίησης και στην 
προκειμένη περίπτωση αφορά τους πελάτες και τα προϊόντα.  

Αναλυτικότερα, η επιχείρηση έχει κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα της με βάση τις ανάγκες 
των καταναλωτών. Κατά κύριο λόγο τα προϊόντα «Εν Ελλάδι», απευθύνονται στους  

καταναλωτές που θα ήθελαν να ακολουθήσουν την κρητική διατροφή, μια διατροφή που 
έχει σαν βάση το ελαιόλαδο, συστατικό που έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία. Τα 

προϊόντα «Εν Ελλάδι» περιλαμβάνουν πολλές υποκατηγορίες βασικών προϊόντων, 
πολυτελείας, κατάψυξης αλλά και βιολογικά για καταναλωτές που προτιμούν μια 
βιολογική και υγιεινή διατροφή.  

Επιπλέον, η Creta farm δραστηριοποιείται σε προϊόντα διαίτης και πιο συγκεκριμένα σε 
αλλαντικά χαμηλών λιπαρών 0-3% για καταναλωτές που προτιμούν την «ελαφρά» 
διατροφή χωρίς πολλά λιπαρά αλλά διατηρώντας μια εξαίσια γεύση. Αυτό κατάφερε 
να επιτευχθεί άριστα καθώς τα αλλαντικά 0-3% αποτελούν έναν πειρασμό κάθε άλλο 
παρά «ενοχικό» με υπέροχη γεύση και ποιότητα προτρέποντας τον καταναλωτή να τα 
δοκιμάσει χωρίς να ανησυχεί πλέον για τα λιπαρά.  

Ωστόσο η Creta farm θέλοντας να κρατήσει την αφοσίωση του καταναλωτή διατηρώντας 
και την εμπιστοσύνη του δημιούργησε τη σειρά «Φιλικό». Με τη σειρά αυτή δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει την άριστη ποιότητα στο τραπέζι του στη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά έχουμε κλασσικά αλλαντικά 
υψηλής ποιότητας που προσφέρονται σε τόσο χαμηλή τιμή.  

       2.1  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 



Ας μην ξεχνάμε όμως, τις ανάγκες μιας οικογένειας για αλλαντικά από 
εκλεκτό κρέας. Τώρα πλέον η Creta farm φροντίζει για τις ανάγκες του 
οικογενειάρχη καταναλωτή με τη σειρά προϊόντων «Family» καθώς 
αλλαντικά από υψηλής ποιότητας κρέατα εγγυώνται νοστιμιά έτσι ώστε 
όλη η οικογένεια να μένει ευχαριστημένη και ήσυχη απαλλαγμένη από το 
άγχος της ποιότητας.  

Μια καινοτόμα ιδέα είναι αυτή της σειράς «Combi». Για άλλη μια φορά η 
Creta farm καινοτομεί με μια έξυπνη και πρακτική συσκευασία. Αυτή 
συνδυάζει αλλαντικά και τυριά μια συσκευασία όπου ο κάθε καταναλωτής 
δε θα χρειάζεται να περιμένει στην ουρά των super markets για τα υλικά 
του τοστ/σαντουιτς. Μια ολοκληρωμένη, θρεπτική και γευστική πρόταση 
για τον καταναλωτή είναι γεγονός δίνοντας του την ευκαιρία να έχει σε μια 
συσκευασία το αλλαντικό που αγαπάει από την Creta farm και υψηλής 
ποιότητας τυρί.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε πως η Creta farm με γνώμονα τον καταναλωτή 
και το συμφέρον του, του δίνει μέσα από τις σειρές προϊόντων την 
διευκόλυνση, τα χαμηλά λιπαρά, την άριστη ποιότητα και τη χαμηλή τιμή. 
Τι καλύτερο λοιπόν από το συνδυασμό όλων αυτών για το καλύτερο 
αποτέλεσμα πάντα όμως έχοντας ως προτεραιότητα τον καταναλωτή, τα 
κίνητρά του και τις προσδοκίες του.  



2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Τα τελευταία χρόνια η creta farm με τη σειρά αλλαντικών «Εν Ελλάδι», 
βρέθηκε πρώτη στη κατάταξη όσον αφορά τις υπόλοιπες εγχώριες 
εταιρείες παραγωγής αλλαντικών. Το κατόρθωμα της αυτό οφείλεται στην 
έμφαση της εταιρείας στη ποιότητα των πρώτων υλών και στην 
καινοτομική εισαγωγή του ελαιόλαδου στα προϊόντα της. 

 
 Παρόλα αυτά από το 2009 και μετά η creta farm ανακοίνωσε μείωση των 

τιμών κατά 30% (εφάπαξ και όχι υπό τη μορφή προσφορών ή 
προωθητικών ενεργειών) στα προϊόντα «Εν Ελλάδι».  

 Η βασική ανταγωνίστρια εταιρεία Υφαντής χρησιμοποιώντας μια έξυπνη 
και εξαιρετικά διεισδυτική διαφήμιση με το περίφημο αρκουδάκι «gummy 
bear» το οποίο απευθύνθηκε κυρίως στις μικρές ηλικίες, κατέκτησε τη 
κορυφή της αγοράς. 

 Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, το παριζάκι της εταιρείας όχι μόνο 
κέρδισε το 30% του μεριδίου της αγοράς και βρέθηκε στη πρώτη θέση 
αλλά επιπλέον, χρήστηκε ως το πιο δυναμικό προϊόν της αγοράς 
αλλαντικών. 



Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες στα 
ψυγεία των super markets η κατάταξη του πανελλαδικού μεριδίου αγοράς 
έχει ως εξής: 

   Υφαντής Α.Ε. 24% 
   Creta Farm Α.Ε. 19% 
   Νίκας Α.Ε. 12% 
Ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά ανήκουν σε άλλες μικρότερες εταιρείες (ΒΙΚΥ, 

Έδεσμα, Πασιάς, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κτλ) 



2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η Creta Farm με τα προϊόντα της 
στοχεύει στο μεγαλύτερο μερίδιο του αγοραστικού κοινού καλύπτοντας 
πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Με προϊόντα όπως τα αλλαντικά Εν 
ελλάδι (Νοστιμέλης) τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μικρά παιδιά, τα 
προϊόντα 0-3% που απευθύνονται σε άτομα που προσέχουν τη διατροφή 
τους, τα gourmet τα οποία απευθύνονται σε λάτρεις των εξεζητημένων 
γεύσεων.Το family το οποίο απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και 
καλύπτει όλες τις ανάγκες της. Το φιλικό διατίθεται σε χαμηλή τιμή χωρίς 
να υστερεί σε ποιότητα. Τέλος, υπάρχει η σειρά combi η οποία προσφέρει 
μεγάλη διάρκεια ζωής στα προϊόντα λόγω της ιδιαίτερης συσκευασίας και 
της διπλής παστερίωσης. 



2.4 ΑΝΑΓΚΕΣ/ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
   Η εγχώρια αγορά αλλαντικών εμφανίζει χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, 
     ενώ εντονότερη ήταν η ανάπτυξη της αγοράς κρεατοσκευασμάτων. Ο 

βαθμός αυτάρκειας είναι υψηλός, καθώς η εισαγωγική διείσδυση 
είναι περιορισμένη. Ο ανταγωνισμός στην εξεταζόμενη αγορά 
ενισχύεται, λόγω και της διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών στην Ελλάδα 
παραμένει περιορισμένη. Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από 
την κλαδική μελέτη Αλλαντικά - Κρεατοσκευάσματα που εκπόνησε 
πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Οι 
μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν δίκτυα 
διανομής που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της χώρας. Αντίθετα, οι 
μικρού μεγέθους επιχειρήσεις προμηθεύουν κυρίως την τοπική αγορά 
όπου εδρεύουν ή τις αγορές των γειτονικών νομών. Ο καταναλωτής 
προμηθεύεται τα αλλαντικά κυρίως από το οργανωμένο τμήμα 
αλλαντικών των super market και αφετέρου απευθείας συσκευασμένα 
από τα ψυγεία (προϊόντα self service). Η ζήτηση αλλαντικών είναι 
μικρότερη στα σημεία αυτοεξυπηρέτησης  



 Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς 
κρεατοσκευασμάτων παρουσίασε επίσης ανοδική πορεία το 
χρονικό διάστημα 2005-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό 
αύξησης 3,11%. Την τελευταία διετία η αγορά των 
κρεατοσκευασμάτων παρουσιάζει έντονους ρυθμούς 
αύξησης. Συγκεκριμένα, το 2008 αυξήθηκε κατά 4,9% σε 
σχέση με το 2007 και το 2009 αυξήθηκε κατά 5,5% 
συγκριτικά με το 2008. 

    Αναφορικά με τη διάρθρωση της εγχώριας αγοράς 
αλλαντικών και κονσερβών κρέατος, σημειώνεται ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από την κατηγορία 
«Πάριζα – Μορταδέλα» (27% περίπου), ακολουθούν στην 
δεύτερη και τρίτη θέση οι κατηγορίες «Ζαμπόν (χοιρομέρι 
και ωμοπλάτες)» και «Αλλαντικά πουλερικών» αντίστοιχα. 
Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς 
κρεατοσκευασμάτων εξακολουθεί να καλύπτεται από 
παρασκευάσματα χοιρινού και μοσχαρίσιου κρέατος και 
κυρίως από προϊόντα όπως σουβλάκι, γύρος και μπιφτέκι. 
 

  

2.4 ΑΝΑΓΚΕΣ/ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 





 2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
2.5.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Η Creta Farm είναι η πρώτη βιομηχανία αλλαντικών που 

αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την 
προστασία του περιβάλλοντος υλοποιώντας, ένα μεγάλο 
σχέδιο. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια πρωτοποριακή 
μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων η όποια 
λειτούργει στο εργοστάσιο της Creta Farm σε συνεργασία 
με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 
στοχεύοντας στην περιβαλλοντική προστασία και την 
προσφορά λιπάσματος χαμηλού κόστους στους αγρότες. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Creta Farm κος Κωνσταντίνος 
Δομαζάκης δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που υψώνουμε 
τον πήχη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
αναλαμβάνοντας μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. 
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με μεγάλη προσήλωση 
τέτοιου είδους δράσεις επενδύοντας σε  καινοτόμες δομές 
,ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος» 



2.5.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
         
       Κάθε αναπτυσσόμενη εταιρεία είναι αναγκαίο να δίνει μεγάλη σημασία 

στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, γιατί με αυτό τον τρόπο επενδύει στο 
μέλλον  της εταιρείας. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης απαρτίζεται από 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, 
υπεύθυνους marketing, μικροβιολόγους και υπεύθυνους έρευνάς αγοράς) με 
πείρα στον χώρο των τροφίμων. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
εταιρείας Creta Farm σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογικών 
εφαρμογών  σχεδίασε και υλοποίησε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 
εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την 
μετατροπή της σε μια από τις πλέον σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις. 
Η πολύχρονη πείρα της, οι άριστες τεχνικές της, οι σύγχρονες 
εγκαταστάσεις της και οι εξονυχιστικοί ποιοτικοί έλεγχοι που 
πραγματοποιεί εγγυώνται ότι η σφαγή των  ζώων, ο τεμαχισμός και η 
συσκευασία  

     Γίνονται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
     ασφάλειας και υγιεινής. 



3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
3.1 Στρατηγική προϊόντος 

        Πρωτεύον σκοπός της Creta Farm είναι η άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του 
καταναλωτικού κοινού, γι’αυτό το λόγο φροντίζει την ποιότητα και τη τιμή των προϊόντων 
της. Η Creta Farm ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης καθώς τα προϊόντα της είναι 
εξαιρετικά ανταγωνιστικά με τη κατοχυρωμένη εισαγωγή του κρητικού ελαιόλαδου και του 
μελιού στα αλλαντικά της. Με τις καινοτομίες αυτές η Creta Farm καταφέρνει να συνδυάζει 
τη κρητική παράδοση με τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. Η πρωτοβουλία της Creta 
Farm να προχωρήσει στην μέγιστη δυνατή υποκατάσταση ζωικού λίπους με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο στα προϊόντα της, έχει αναγνωριστεί από μεγάλες διεθνείς ιατρικές 
ενώσεις, όπως συνέβη στην Αμερική και την Ισπανία, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. 
Συγκεκριμένα, η Creta Farm έχει λάβει πιστοποίηση για τα προϊόντα «Εν Ελλάδι» από το 
μεγαλύτερο καρδιολογικό οργανισμό του κόσμου καθώς και από το Ισπανικό Ίδρυμα 
Καρδιολογίας. Η απομάκρυνση του λίπους γίνεται με χειροποίητο τρόπο και το προστιθέμενο 
ελαιόλαδο είναι στην φυσική του μορφή και  

   δεν έχει υποστεί καμία χημική ή θερμική επεξεργασία.  
    Τέλος, παρέχει αλλαντικά  
        με χαμηλά λιπαρά 
          για όσους είναι  
                λάτρεις της υγιεινής διατροφής.  



3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING  
Τιμή: Το ζήτημα της τιμής είναι καθοριστικό για την πορεία της επιχείρησης στην 

αγορά καθώς πρέπει να εξασφαλισθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή με 
αποτέλεσμα να αγοράζει συνεχώς το προϊόν. Η Creta farm χρησιμοποιεί τη 
στρατηγική τιμολόγησης του «κόστους-συν» (cost-plus) και έχει φροντίσει να 
διατηρεί την αφοσίωση του καταναλωτή-πελάτη με τις τιμολογιακές πολιτικές της. 
Η στρατηγική «κόστος-συν» αναλύει πως οι τιμές που κοστολογούν τα προϊόντα 
καλύπτουν το κόστος παραγωγής και έτσι εξασφαλίζουν ένα κέρδος στους 
επιχειρηματίες. Ωστόσο αυτή η στρατηγική ίσως κάνει τους καταναλωτές να 
αισθάνονται «αδικημένοι» γι’ αυτό και η Creta farm έχει φροντίσει να τους 
εξασφαλίσει. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να διατηρήσει την ποιότητα σε μία 
τιμή χαμηλή για όλους. Κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί με τη δημιουργία της σειράς  

     «Φιλικό» που συνδυάζει άριστη ποιότητα σε χαμηλή  
     τιμή στα αλλαντικά για όσους δε θέλουν να  
     ξοδέψουν πολλά για να αποκτήσουν τα καλύτερα. 
 
Διαφήμιση: Μια άλλη στρατηγική marketing που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι η 

προώθηση των προϊόντων μέσω διαφημίσεων στη τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το 
internet. Το κεντρικό μήνυμα που θέλει να μεταφέρει στον καταναλωτή η 
διαφήμιση της Creta Farm  για τα αλλαντικά «Εν Ελλάδι» είναι ότι τα 
συγκεκριμένα αλλαντικά είναι κατάλληλα για κατανάλωση από όλους τους 
καταναλωτές, καθώς δεν περιέχουν ζωικά λίπη.  



 Στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης: Η στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της Creta Farm 
περιλαμβάνει τη συνεργασία με ισχυρούς τοπικούς πελάτες σε κάθε μια από τις 
διεθνείς αγορές με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων που ζητάει η κάθε αγορά. 
Η εταιρεία από την ημέρα της ίδρυσης της έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα σε 38 
χώρες του εξωτερικού ( Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Άπω Ανατολή) με την πιο 
πρόσφατη την εισαγωγή των προϊόντων της στα ράφια των ισπανικών 
καταστημάτων. Η εταιρεία συνεχίζει να διαπρέπει στην διεθνή αγορά 
προτάσσοντας ως βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα τόσο την ποιότητα όσο 
και τις γευστικές της ευρεσιτεχνίες. 



3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
         Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων της Creta 

Farm περιλαμβάνουν έξι αυτόνομα κέντρα διακίνησης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης, 
Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, άρτια εξοπλισμένα με ειδικούς χώρους 
αποθήκευσης, ψυκτικούς θαλάμους και εξειδικευμένα δίκτυα διανομής. Οι χώροι των 
υποκαταστημάτων χαρακτηρίζονται από τη σωστή οργάνωση και τη παρουσία του 
απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η άριστη λειτουργία 
των κέντρων διανομής ως προς τη παραλαβή και παράδοση, όσο και η ασφαλής συντήρηση 
των προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένους, ψυκτικούς θαλάμους. Παράλληλα οι χώροι 
αποθήκευσης και των έξι κέντρων διανομής λειτουργούν με πλήρη μηχανογραφική 
υποστήριξη. Η παράδοση των προϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας γίνεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, με ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία προς όλα τα σημεία πώλησης 
στην Ελλάδα εκτός των νησιών Ιονίου και Αιγαίου που η μεταφορά τους γίνεται με 
μεταφορικά μέσα τρίτων. Αναλυτικότερα η εταιρεία διαθέτει: 

-80 οχήματα διανομής 
-8 επικαθήμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 180 τόνων 
-Δυνατότητα διανομής ψύξης και  
κατάψυξης ταυτόχρονα μέσω διαχωριστικού 
-Εξυπηρέτηση ημερησίως πάνω από  
1600 σημεία πώλησης 



       Η εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων-
χονδρεμπόρων το οποίο καλύπτει τα γεωγραφικά σημεία που δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν μέσω υποκαταστημάτων λόγω μεγάλης απόστασης από αυτά. 
Ειδικότερα το δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δομημένο ώστε 
να παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη, κάλυψη όλων των υπαρχόντων καναλιών 
διάθεσης των προϊόντων, διασπορά πωλήσεων και άρα χαμηλότερο ποσοστό 
κινδύνου για την εταιρεία. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει ορισμένα 
από τα μεγαλύτερα ονόματα αλυσίδων-ομίλων super markets, ξενοδοχειακών, 
ναυτιλιακών  επιχειρήσεων. Τέλος, διανέμει τα προϊόντα της σε μικρότερες 
επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, αναψυκτήρια και fast food. 



3.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΝΟ 
 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΣΤ. 
ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗ συζ. ΣΤ. 
ΔΟΜΑΖΑΚΗ  

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. 
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚ

ΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑ

ΚΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, 

ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΕΤΩΡΟΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, 
ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔ
ΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑ/ΝΟΣ  
ΣΤ. 

ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑ/ΝΟΣ 
ΓΕΝΗΓΙΩΡΓΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

,ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 



4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 
                                      4.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ                                                        EURO                                   EURO 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                      31/12/2010                           31/12/2009      
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ                                                  116.279.000                          114.151.000     
  ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ                                       19.748.000                             17.305.000      
  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                  48.110.000                            51.993.000      
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                            20.153.000                             23.787.000      
  ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣ      5.725.000                              4.255.000       
  ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                      0                                             0      
  ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                            0                         0      
  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ.                                      0                       0      
  ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙ                    0                      0         
  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                        137.000                               453.000         
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ                                                      22.406.000                           16.358.000      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                          10.803.000                           12.053.000    
  ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ               5.663.000                            5.275.000       
  ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ                                                        5.140.000                            6.778.000       
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                            48.330.000                          31.814.000      
  ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ       29.309.000                          24.887.000      
  ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ                                                                  41.000                                          0               
  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                           18.980.000                            6.927.000       
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ                                                3.305.000                            3.710.000       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                   178.717.000                        161.728.000     
                                  -------------------------------------------- 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                                        63.570.000                          60.661.000      
  ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                     12.382.000                          12.382.000      
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ                                                       41.943.000                         41.207.000      
  ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙ            9.245.000                            7.072.000       
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ            38.918.000                          40.051.000      
  ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                38.212.000                           39.432.000      
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                706.000                                619.000       
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                    76.229.000                           61.016.000      
  ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙ                35.273.000                           37.336.000      
  ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕ          39.887.000                           20.347.000      
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ                                 0                                           0           
  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                           1.069.000                            3.333.000       
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                        178.717.000                        161.728.000     
                                   --------------------------------------------- 

 
 



                                                  4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ                           31/12/2010      31/12/2009      
   
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                    99.531.000       105.829.000     
                                                                                01/01/2010        01/01/2009      
 
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                      57.682.000        61.073.000      
  ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ                                                  41.849.000        44.756.000      
                                  --------------------------------------------- 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                             34.598.000       36.665.000      
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ                                  7.251.000         8.091.000       
                                  --------------------------------------------- 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                     3.476.000         4.721.000       
ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                      0                       0               
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ                                       7.390.000         6.338.000       
  ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤ        7.390.000         6.338.000    
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                 3.775.000         3.370.000       
                                  --------------------------------------------- 
  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                           792.000         1.005.000         
                                  ---------------------------------------------  



4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ 

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/ Σύνολο 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

            10803000/76229000=0,14171 φορές, Όσο πιο προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων 
μιας επιχείρησης τόσο είναι γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαμηλός δείκτης. Άρα, με 
βάση τον δείκτη γενικής ρευστότητας της Creta Farm βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει 
τέτοιο οικονομικό απόθεμα ώστε να μπορεί να ξεχρεώνει τις υποχρεώσεις της άμεσα. 

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: Κύκλος εργασιών / Γενικό 
σύνολο ενεργητικού 

            99531000/178717000=0,5569 φορές, Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο 
αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά της στοιχεία.  

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Κύκλος εργασιών / Απαιτήσεις 
            99531000/48330000=2,05 ημέρες, Καταδεικνύει αν οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης είναι 

πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τις πωλήσεις της. Η Creta Farm (πωλήσεις> απαιτήσεις) 
δεσμεύει τις απαιτήσεις της σε μικρό χρονικό διάστημα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 
ζημιών. 

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ: Γενικό σύνολο ενεργητικού / Σύνολο 
ιδίων κεφαλαίων 

            178717000/63570000=2,811 φορές, Με βάση αυτό τον δείκτη παρατηρούμε την επίδραση 
που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας. Επειδή το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο της μονάδας η 
επίδραση από την χρήση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και 
επωφελής. 



5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 

 Με βάση το παραπάνω επιχειρηματικό σχέδιο, 
μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

 Η Creta Farm είναι μια εταιρεία που δίνει βάση 
στη ποιότητα, τη ποικιλία και τη προώθηση της 
υγιεινής μεσογειακής διατροφής μέσω των 
προϊόντων της. Είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η 
οποία πρωτοπόρησε με τη χρήση του λαδιού και 
του μελιού στα προϊόντα της. Τέλος, έχει ανοίξει 
τους ορίζοντες της σε πολλές χώρες του κόσμου 
προβάλλοντας την ελληνική κρητική παράδοση 
και κουλτούρα. 
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