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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008  ΕΩΣ 30 Σεπτεμβρίου 2008

Σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ  Ε 809188/63

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

Α.Δ.Τ  Π 273631/90

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΕΛΕΝΗ Γ. ΧΑΛΙΩΤΗ 
Α.Δ.Τ  Φ 009261/01

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ

Α.Δ.Τ. Χ 007017 -Α.Αδ. Ο.Ε.Ε. 21331 Α’ ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ, 13/11/2008

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
                                                                                                                        ΟΜΙΛΟΣ                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                                                                                                       30.09.2008             31.12.2007         30.09.2008           31.12.2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  73.697.093,89     72.545.277,08     55.226.254,46     56.125.798,69   
Επενδύσεις σε ακίνητα  -       -       -       -     
Αυλα περιουσιακά στοιχεία  4.151,67     4.964,04     -       -     
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.056.047,88     951.991,68     6.393.462,42     6.332.972,34   
Αποθέματα  1.821.522,35     1.761.159,80     1.056.467,72     1.069.219,14   
Απαιτήσεις από πελάτες  35.078.281,86     30.823.765,91     32.514.933,57     27.881.900,32   
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   876.919,18     901.275,58     219.417,80     170.095,59   
Μη κυκλ/ντα περ/κά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση  -       -       -       -     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   112.534.016,83 106.988.434,09 95.410.535,97     91.579.986,08   
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μετοχικό κεφάλαιο -3.897.168,00    -3.897.168,00    -3.897.168,00    -3.897.168,00   
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης -26.301.681,22    -25.691.499,36    -26.941.465,20    -26.216.812,16   
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (α) -30.198.849,22    -29.588.667,36    -30.838.633,20    -30.113.980,16   
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)  -2.024.800,20    -1.981.636,99    - -
Σύνολο Καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) -32.223.649,42    -31.570.304,35    -30.838.633,20    -30.113.980,16   
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις -31.503.502,00    -14.919.368,35    -27.066.380,00    -11.389.228,35   
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -7.793.900,70    -7.429.257,64    -7.264.191,82    -6.950.232,41   
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις -23.831.392,09    -36.994.543,03    -17.337.458,80    -30.619.296,02   
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -17.181.572,62    -16.074.960,72    -12.903.872,15    -12.507.249,14   
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση  -       -       -       -     
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) -80.310.367,41    -75.418.129,74    -64.571.902,77    -61.466.005,92   
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)+ (Δ) -112.534.016,83 -106.988.434,09 -95.410.535,97    -91.579.986,08   

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τoν εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου τoυ εκδότη, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε 
αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:  www.karamolegos-bkr.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των εξαμηνιαίων  Οικονομικών καταστάσεων: 13 Νοεμβρίου 2008

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
                                                                                                                        ΟΜΙΛΟΣ                                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                                                                                                        30.09.2008            30.09.2007         30.09.2008           30.09.2007 
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)   31.570.304,35     30.839.476,88     30.113.980,16     29.658.468,49   
Κέρδη (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους    887.574,28     806.410,62     822.082,24     678.016,34   
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου  -       -       -       -     
Διανεμηθέντα Μερίσματα -97.429,20    -97.429,20    -97.429,20    -97.429,20   
Καθαρό εισόδ. καταχωρ. απ’ευθείας στην καθαρή θέση -136.800,01     52.470,00     -       -     
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών  -       -       -       -     
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.09.2008 και 30.09.2007 αντίστοιχα)   32.223.649,42     31.600.928,30     30.838.633,20     30.239.055,63   

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
                                                                                                                       ΟΜΙΛΟΣ                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                                                                                                                                Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
                                                                                                   01.01-30.09.08       01.01-30.09.07    01.01-30.09.08    01.01.-30.09.07
Κύκλος εργασιών   43.472.381,94     35.240.903,95     35.670.133,41     28.716.442,15   
Μικτά κέρδη /ζημιές  19.630.099,32     15.746.127,46     15.829.628,31     12.883.070,65   
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ. και επενδ. αποτ/των   4.287.571,09     3.421.808,14     3.704.364,38     2.945.124,42   
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  1.206.277,24     1.086.099,48     1.096.109,63     904.021,78   
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους   887.574,28     806.410,62     822.082,24     678.016,34   
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρίας   844.411,06    748.521,71   - -
Μετόχους Μειοψηφίας   43.163,22    57.888,91   - -
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)   0,0867 €   0,0800 €   0,0844 €   0,0696 € 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ. και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων  7.381.813,55     6.263.867,23     6.198.876,15     5.262.467,24   

                                                                                                                      ΟΜΙΛΟΣ                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                                                                                                                                Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
                                                                                                    01.07-30.09.08         01.07-30.09.07      01.07-30.09.08      01.07-30.09.07
Κύκλος εργασιών  14.346.586,19   12.060.395,91     11.694.688,48   9.892.140,73  
Μικτά κέρδη /ζημιές 6.209.746,14   5.302.376,27     4.999.149,92   4.366.380,22  
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ. και επενδ. αποτ/των  1.478.369,83   1.186.570,18     1.350.021,44   1.093.643,21  
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 285.535,10   328.294,93    284.866,89   347.905,05  
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  193.674,92   232.597,45   213.650,18   260.928,79  
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους Εταιρίας  204.522,02   233.030,99    213.650,18    260.928,79   
Μετόχους Μειοψηφίας  -10.847,10   -433,54     - -
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)   0,0210 €    0,0239 €   0,0219 €   0,0268 € 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ. και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.657.288,95   2.308.870,74   2.278.870,19   2.066.625,02  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
                                                                                                                           ΟΜΙΛΟΣ                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007
Λειτουργικές Δραστηριότητες    
Αποτελεσμάτα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.206.277,24 1.086.099,48 1.096.109,63 904.021,78
Αποτελεσμάτα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)    
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 3.094.242,46 2.842.059,09 2.494.511,77 2.317.342,82
Απομειώσεις ενσώματων και αϋλων πάγιων περ/κών στοιχείων    
Προβλέψεις 456.660,01 540.322,55 456.660,01 540.322,55
Συναλλαγματικές διαφορές -124.831,00 52.470,00  -      -
Αποτ/τα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδ. δραστηριότητας -7.014,17 -  -      -
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 3.048.529,85 2.339.008,18 2.608.254,75 2.041.102,64
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης
ή που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες    
Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέματα -60.362,54 -164.664,98 12.751,42 -142.310,21
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -4.300.279,31 -4.154.117,58 -4.690.300,27 -3.329.966,28
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.385.573,61 -3.196.775,26 443.545,52 -855.364,25
Μείον:    
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -3.051.475,51 -2.339.008,18 -2.608.254,75 -2.041.102,64
Καταβεβλημένοι φόροι -505.598,87 -505.393,24 -463.871,95 -496.386,24
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτ/κές Δραστηριότητες  (α) 1.141.721,77 -3.499.999,94 -650.593,87 -1.062.339,83
Επενδυτικές Δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατ., συγγενών κοινοπρ.  & λοιπών επενδύσεων  -       -      - -
Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων -4.521.891,20 -4.681.437,98 -1.843.168,79 -3.691.632,22
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 271.689,48 90.945,77 248.201,25 72.808,11
Τόκοι εισπραχθέντες 2.945,66 0,00  -       -     
Μερίσματα εισπραχθέντα  -       -       -       -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.247.256,06 -4.590.492,21 -1.594.967,54 -3.618.824,11
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - -  -       -     
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.318.010,43 10.468.663,47 2.895.314,43 6.383.387,44
Εξοφλήσεις δανείων -897.027,72 -2.074.161,00 -500.000,00 -2.074.161,00
Εξοφλήσεις υποχ/σεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -232.039,62 -375.809,39  -      -
Μερίσματα πληρωθέντα -97.207,75    -97.248,24 -97.207,75 -97.248,24
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρημ/κές δραστηριότητες (γ) 3.091.735,34 7.921.444,84 2.298.106,68 4.211.978,20
Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) +(γ) -13.798,95 -169.047,31 52.545,27 -469.185,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 748.750,23 879.899,07 57.147,78 541.517,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 734.951,28 710.851,76 109.693,05 72.331,44

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2008 περιλαμβάνονται οι εταιρείες:

   Ποσοστό συμμετοχής της Μέθοδος
 Επωνυμία Έδρα μητρικής στο κεφάλαιο της  Ενοποίησης
   θυγατρικής  
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Θέση  Τζήμα Κορωπί, Αττική ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ Θέση  Τζήμα Κορωπί, Αττική 60% Ολική
KARAMOLEGOS BAKERY S.A. Βουκουρέστι Ρουμανίας 80% Ολική

2. ’Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2007
3.  Ο Όμιλος έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές :
 3.1 H εταιρεία  ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μέχρι και την χρήση 2005. Για τις χρήσεις 2006 και 2007 οι φορολογικές 

υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
   3.2 H εταιρεία  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ  μέχρι και την χρήση 2006. Για την χρήση  2007 η φορολογική υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.
   3.3 Η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA βρίσκεται σε στάδιο κατασκευαστικής περιόδου.
4. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας και του σταθμισμένου μέσου 

όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής κατά τη διάρκεια της περιόδου.
5. Τα ποσά των πωλήσεων, αγορών, σωρρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρε-

ώσεων των εταιρειών  του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα 
μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

                                                                                                                                           Όμιλος               Εταιρία
α)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών       169.695,17                                   
β)  Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   564.777,06
γ )  Απαιτήσεις  1.731.558,43 
δ  Υποχρεώσεις                                                                                                                             
ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 316.994,02 316.994,02 
στ)  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης   75.564,20 75.564,20                              
ζ)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                            

6.  Προβλέψεις:
     Α)  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και ως εκ τούτου δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες προβλέψεις.
     Β)  Η εταιρία και ο Όμιλος δεν διενεργούν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
7.  Επί των ακινήτων των Εταιρειών του Ομίλου υφίστανται συνολικά υποθήκες-προσημειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων 

ποσού 34.610.000 Ευρώ.
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν:
                                    Όμιλος:           Εταιρεία:    
   30.09.2008              554                 364
   30.09.2007              510                 350              
9.   Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται  να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
10. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρίας.
11. Δεν κατέχονται απο τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο μετοχές της Μητρικής έως και την λήξη της τρέχουσας περιόδου 

(30.09.2008).
12. Οι  οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2008.
13. To ποσό των 136.800€  καθαρό έσοδο καταχωρ. απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, είναι συνλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού.

L.KIN.  2105201671


