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Βεβαιώνεται    ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες  
που  εγκρίθηκαν   από   το  ∆ιοικητικό   Συµβούλιο   της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» την 6η Αυγούστου  2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο  
στην διεύθυνση   www. karamolegos- bkr. gr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορωπί,   19 Αυγούστου 2008  

 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ :     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος :    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
 
 
 
Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια   : ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΙΩΤΗ  
 
 
 
Η ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου :   ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 
ΟΙ: 
1.  ∆ηµήτρης. Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2. Εµµανουήλ  Καραµολέγκος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 
3. Βασίλης Παντελής, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την σηµερινή του (06.08.2008) συνεδρίαση. 
 
∆ηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα  ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 
1. οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 

01.01.2008-30.06.2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε ισχύοντα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπον  αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα 
του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 

 
2. η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του ν.3556/2007 

 
Κορωπί Αττικής 6 Αυγούστου 2008 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                  Το Μέλος ∆.Σ. 
 
∆ηµήτρης Κανελλόπουλος              Εµµανουήλ  Η. Καραµολέγκος               Βασίλης Παντελής 
 Α.∆.Τ:. Ε 809188/1963                             Α.∆.Τ.: Π 273631/1990                                     Α.∆.Τ.: Τ 087074/1999 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01.01.2008 – 

30.06.2008 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 25,6% από 23,18 εκ. € το Α’ εξάµηνο του 2007 
ανήλθε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008 σε 29,12 εκ. €.  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε 
άνοδο κατά 27,4%  το Α’ εξάµηνο του 2008 , από 18,82 εκ. €, Α’ εξάµηνο του 2007 ανήλθε σε 23,97  εκ. € 
το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008. 

Το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 28,5%  για τον Όµιλο και ανήλθε στο ποσό των 13,42, εκ. € για το Α’ 
εξάµηνο του 2008 έναντι 10,44 εκ. € το το αντίστοιχο διάστηµα του 2007.  Για την Εταιρεία το µικτό 
κέρδος αυξήθηκε κατά 27,2% και ανήλθε στο ποσό των 10,83 εκ. € το Α’ εξάµηνο του 2008 έναντι 8,52 
εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2007. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήθηκαν κατά 16.% για τον Όµιλο και 
ανήλθαν στο ποσό των 4,82 εκ. € έναντι 4,15 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2007. Για την Εταιρεία  η 
αύξηση είναι 16% και ανήλθε στο ποσό των 3,97 εκ. € το Α’ εξάµηνο του 2008 ,έναντι των 3,42 εκ. το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2007. 

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,9% για τον Όµιλο και κατά 45,9% για την Εταιρεία 

 

ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους .  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 
και των  θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι εταιρείες που περιλήφθηκαν 
στην ενοποίηση: 
 
 
 

Εταιρεία Έδρα % Συµµετοχής Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

Θέση Τζήµα 
Κορωπί Μητρική  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ Θέση Τζήµα 
Κορωπί 60% Ολική ενοποίηση 

KARAMOLEGOS 
BAKERY  ROMANIA 
S.A. 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 80% Ολική ενοποίηση 

 
Η  KARAMOLEGOS BAKERY S.A είναι εταιρεία  στο στάδιο της κατασκευής. 
Η θυγατρική είναι επιχείρηση πάνω στην οποία ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι λογιστικές αρχές 
της θυγατρικής έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Όµιλο. 
 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική ‘Έκθεση συνταχθείσα σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2008 

 

 
 

Σελίδα 6 από 33 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» 
 
Σύµφωνα µε τη  υπ’ αριθµ. 19308/δβε4831/Ν3299/04/05/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
εγκρίθηκε η υπαγωγή του επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας, ύψους 20,04 εκ. €, στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόµου 3299/2004. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% της επένδυσης το 
σύνολο της οποίας θα ανέλθει σε 7,02 εκ. €. 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης διενήργησε τον  πρώτο έλεγχο µε το όργανο ελέγχου που συγκροτήθηκε µε        
την Απόφαση 12045/∆ΒΕ1103/12-06-2007 και µε ηµεροµηνία έκθεσης ελέγχου 28/01/2008 πιστοποίησε 
τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες κατά το χρονικό διάστηµα από 16/06/2005 µέχρι 10/12/2007, 
ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου. Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου προκύπτει απαίτηση της εταιρίας από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο για επιχορήγηση ποσού €3.500.000. Η παραπάνω απαίτηση απεικονίζεται στον 
λογαριασµό της εταιρίας «Χρεώστες ∆ιάφοροι». Μέρος του επιχορηγούµενου ποσού ήτοι 920.000€ 
κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης την 1η Ιουλίου 2008. 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Σχετικά µε την διανοµή µερίσµατος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27η Ιουνίου  2008 
ενέκρινε την διανοµή µερίσµατος ποσού ενός λεπτού ( 0,01€) ανά µετοχή για την χρήση του 2007. Η  
καταβολή του µερίσµατος θα γίνει από την τράπεζα Πειραιώς στις 26 Αυγούστου 2008 
 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Α΄ εξαµήνου 2008 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. 
Πιστεύουµε στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας µε δεδοµένο τις επενδύσεις στη παραγωγική 
διαδικασία και την διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων. 
 
Από  την  λήξη  της  περιόδου του Α΄ εξαµήνου  2008, µέχρι  την ηµέρα συντάξεως της παρούσας 
Εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά  γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη 
πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει οµαλά. 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα  ως  απολογισµό  επί των πεπραγµένων  του  κατά  την  
περίοδο  από  1/1/2008 έως 30/06/2008  µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά αποτελέσµατα και πιστεύει σε 
ανοδική  πορεία των εταιρικών εργασιών και κατά το υπόλοιπο της διαχειριστικής  χρήσης. 
 
 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, διακυµάνσεων των επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει  στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση.  

Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους 
οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε  συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την 
αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε 
σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί αποτελούνται κυρίως από τραπεζικούς λογαριασµούς 
υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε χώρες του 
εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται  και ο Όµιλος διαχειρίζεται  την 
χρηµατοδότηση προβαίνοντας σε συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου 
δανεισµού.  Η σχέση µεταξύ δανεισµού µε σταθερό επιτόκιο και του δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο 
ελέγχεται και καθορίζεται από την πολιτική του Οµίλου. Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού είναι 
κυµαινόµενο ( διατραπεζικό προσφερόµενο επιτόκιο µε προκαθορισµένο περιθώριο). 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κίνδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς και όταν κρίνεται αναγκαίο ζητείται επιπλέον εξασφάλιση µε εγγυήσεις. Ο 
Όµιλος έχει προβεί  σε  ασφαλιστική κάλυψη της πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το 
µέγεθος της παροχής της πίστωσης καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. ‘Όπου 
διαπιστώνεται πιστωτικός κίνδυνος γίνεται πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Για την περίοδο 
01.01.2008-30.06.2008, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 
που να µην καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. 
 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού διαθεσίµων και 
εγκεκριµένων τραπεζικών ορίων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν 
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο είναι 
επαρκείς για να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων.  

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Ο Όµιλος  στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωση ( σχέση µεταξύ δανεισµού και 
ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η συνεχής βελτίωση της αξίας της Εταιρίας 
µε ταυτόχρονη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής ευελιξίας. Επιδίωξη  είναι η διατήρηση του δείκτη 
ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια από 1:3 έως 1:1  

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Η Επιχείρηση εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2000 είναι κατανοητή, διαδίδεται, 
εφαρµόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας. 
: 
Η Εταιρεία διαθέτει και καταβάλλει όλους τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για τη συνεχή 
ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ παράλληλα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο 
εξοπλισµό, ώστε να ικανοποιεί τις εκφρασµένες απαιτήσεις των πελατών-καταναλωτών της, καθώς και 
την τήρηση της νοµοθεσίας.   
 
Ο Όµιλος εφαρµόζει µία αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων προκειµένου να 
προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και 
αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Τα ποσά που προκύπτουν  από συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη  κατά την 
έννοια του ∆.Λ.Π. 24 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική ‘Έκθεση συνταχθείσα σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2008 
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 01/01/- 30/06/2008
Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 61.407,64  
Πωλήσεις  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 473.547,01  

Σύνολο                534.954,65  
Ενοίκια ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ                   56.546,36  
Απαίτηση ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ                   973.221,60    

 
Τέλος οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου ανήλθαν κατά την 
περίοδο 01.01.2008 – 30.06.2008 σε  226.529,94 €   

 
 

Κορωπί  6 Αυγούστου 2008 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆ηµήτρης Κανελλόπουλος 
Α.∆.Τ:. Ε 809188/1963 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 
Προς τους µετόχους της  «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε». 

 

 

 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»  

(η εταιρεία) καθώς και τον συνηµµένο συνοπτικό  ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας και των 

θυγατρικών ( ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2008,  και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών  της Εταιρείας και του Οµίλου της εξάµηνης περιόδου 

που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν 

την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική 

µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 

Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη 

διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να 

αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία 

θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
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Συµπέρασµα Επισκόπησης 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 Χωρίς  να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της  επισκόπησης µας, εφιστούµε την 

προσοχή σας στη Σηµείωση 4.16 της Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης  όπου αναφέρεται ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2007, αλλά και της θυγατρικής εταιρείας 

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ Α.Ε.» για την χρήση 2007,δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
 
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του 

Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπ΄ αριθµού 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007. 

Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που  προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη 

οικονοµική πληροφόρηση. 

 
 

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 14091 

 
 
 
 
 
 

BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
Ακαδηµίας 19- 10671 Αθήνα 

ΑΜ. ΣΟΕΛ : Ε 148 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση συνταχθείσα σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2008 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 Σηµ.
01/01-

30/06/2008
01/01-

30/06/2007
01/01-

30/06/2008
01/01-

30/06/2007

      
Ποσά σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
      
Πωλήσεις  29.125.795,75  23.180.508,04  23.975.444,93   18.824.301,42  
Κόστος Πωληθέντων  -15.705.442,57  -12.736.756,85  -13.144.966,54  -10.307.610,99  
Μικτό Κέρδος  13.420.353,18  10.443.751,19  10.830.478,39   8.516.690,43  
Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)      
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  262.426,63  133.305,19  300.521,04   189.651,49  
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας   -1.589.240,42  -1.282.041,27  -1.128.803,44   -957.882,59  
Έξοδα Ερευνών  -3.340,43  -200,00  -3.340,43   -200,00  

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  -9.280.997,70  -7.059.577,15  -7.644.512,62  -5.896.778,12  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων)  -10.611.151,92  -8.208.513,23  -8.476.135,45   -6.665.209,22  
      

Λειτουργικά κέρδη  2.809.201,26  2.235.237,96  2.354.342,94   1.851.481,21  
      
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα  -1.888.459,12  -1.477.433,41  -1.543.100,20   -1.295.364,48  

Κέρδη προ φόρων  920.742,14  757.804,55  811.242,74   556.116,73  

      
Φόρος εισοδήµατος  4.3 -226.842,78  -183.991,38  -202.810,68  -139.029,18  

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  693.899,36  573.813,17  608.432,06   417.087,55  
      
Κατανέµονται σε :      
Μετόχους της µητρικής  639.889,04  515.490,72  608.432,06   417.087,55  

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  54.010,32  58.322,45  
                        
-      

                         
-      

      
Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους 0,0657  0,0529  0,0624   0,0428  
µετόχους της Μητρικής      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση συνταχθείσα σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2008 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 Σηµ.
01/04/2008-
30/06/2008 

01/04/2007-
30/06/2007 

01/04/2008-
30/06/2008 

01/04/2007-
30/06/2007 

Ποσά σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
      
Πωλήσεις  13.927.760,43  11.990.336,26  11.684.349,01   9.800.063,15  
Κόστος Πωληθέντων  -7.179.021,98  -6.405.512,30  -6.355.022,56  -5.159.763,39  
Μικτό Κέρδος  6.748.738,45  5.584.823,96  5.329.326,45   4.640.299,76  
Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)      
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  85.324,54  65.724,23  161.977,18   152.162,96  
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας   -922.924,55  -663.439,58  -695.796,70   -492.381,17  
Έξοδα Ερευνών  -2.473,43  -200,00  -2.473,43   -200,00  

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  -4.895.425,10  -3.755.511,75  -3.978.924,95  -3.255.282,07  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων)  -5.735.498,54  -4.353.427,10  -4.515.217,90   -3.595.700,28  
      
Λειτουργικά κέρδη  1.013.239,91  1.231.396,86  814.108,55   1.044.599,48  
      
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα  -872.176,82  -964.698,38  -636.376,45   -871.139,56  
      

Κέρδη προ φόρων  141.063,09  266.698,48  177.732,10   173.459,92  
      
Φόρος εισοδήµατος  4,3 -34.152,58  -35.615,83  -44.433,02  -23.219,95  

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  106.910,51  231.082,65  133.299,08   150.239,97  
      
Κατανέµονται σε :      
Μετόχους της µητρικής  93.480,67  207.476,58  133.299,08          150.239,97   

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  13.429,84  23.606,07   
                         
-      

      
Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους 0,0096  0,0213  0,0137   0,0154  
µετόχους της Μητρικής      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση συνταχθείσα σύµφωνα  µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2008 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 30/06/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού    
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4,5     55.542.052,30      56.125.798,69   
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 4,7       5.507.325,99        5.507.325,99   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις           816.250,20           787.793,98    
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις            37.852,37             37.852,37   
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού      61.903.480,86      62.458.771,03   
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα        1.061.995,20        1.069.219,14   
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4,8     30.905.952,48      27.881.900,32   
Χρεόγραφα                 145,00                  145,00    
Έξοδα Εποµένων χρήσεων            71.893,71           112.802,81    
Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα            64.902,80             57.147,78   
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού       32.104.889,19      29.121.215,05   
Σύνολο ενεργητικού      94.008.370,05      91.579.986,08   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 4,10 -     3.897.168,00   -     3.897.168,00   
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο  -   13.412.164,40   -   13.412.164,40   
Λοιπά Αποθεµατικά   -   11.370.910,45   -   11.343.263,41   
Σύνολο    -   28.680.242,85   -   28.652.595,81   
Αποτελέσµατα περιόδου  -        608.432,06   -       552.940,87    
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  -     1.336.308,11   -       908.443,48   
Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων   -   30.624.983,02   -   30.113.980,16   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -   30.624.983,02   -   30.113.980,16   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4,11 -   26.978.782,79   -   11.389.228,35   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  -     3.962.519,67   -     3.743.123,13   
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία  -        253.399,94   -       253.399,94    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  -     2.953.709,34   -     2.953.709,34   
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων    -   34.148.411,74   -   18.339.460,76   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές  -   10.866.252,54   -   11.144.482,34   
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4,12 -   13.494.959,95   -   24.434.705,45   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  -        267.609,87   -       377.471,04    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 4,11 -     3.368.821,83   -     6.184.590,57   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  -     1.237.331,10   -       985.295,76   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  -   29.234.975,29   -   43.126.545,16   
Σύνολο υποχρεώσεων  -   63.383.387,03   -   61.466.005,92   
 Σύνολο  Παθητικού  -   94.008.370,05   -   91.579.986,08   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε Ευρώ Σηµ.  30/06/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις               3.243,00               4.964,04    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4,5      73.057.476,42       72.545.277,08   
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 4,7                        -                          -      
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις            902.317,20           840.831,98    
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις            112.403,10           111.159,70   
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού       74.075.439,72      73.502.232,80   
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα         1.862.822,17        1.761.159,80   
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4,8      33.838.256,55      30.823.765,91   
Χρεόγραφα                  290,00                  290,00    
Έξοδα Εποµένων χρήσεων            112.185,89           152.234,35    
Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα            377.608,15           748.751,23   
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού        36.191.162,76      33.486.201,29   
Σύνολο ενεργητικού     110.266.602,48    106.988.434,09   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 4,10  -     3.897.168,00   -     3.897.168,00   
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο   -   13.412.164,40   -   13.412.164,40   
Λοιπά Αποθεµατικά    -   11.111.818,64   -   11.147.226,80   
Σύνολο     -   28.421.151,04   -   28.456.559,20   
Αποτελέσµατα  περιόδου   -        639.889,04   -       437.004,34    
Υπόλοιπο κερδών εις νέον   -     1.013.115,12   -       695.103,82   
Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων    -   30.074.155,20   -   29.588.667,36   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   -     2.035.647,30   -     1.981.636,99   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -   32.109.802,50   -   31.570.304,35   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4,11  -   31.001.282,79   -   14.919.368,35   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   -     4.343.462,26   -     4.124.065,72   
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία   -        351.482,58   -       351.482,58    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   -     2.953.709,34   -     2.953.709,34   
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων      -   38.649.936,97   -   22.348.625,99   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές   -   13.924.230,90   -   14.295.096,28   
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4,12  -   20.229.282,58   -   30.659.952,46   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   -        329.137,97   -       480.039,14    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 4,11  -     3.443.821,83   -     6.334.590,57   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   -     1.580.389,73   -     1.299.825,31   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   -   39.506.863,01   -   53.069.503,76   
Σύνολο υποχρεώσεων   -   78.156.799,98   -   75.418.129,75   
 Σύνολο  Παθητικού   - 110.266.602,48   - 106.988.434,09   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

 Αποθεµατικά 
Ειδικών 

∆ιατάξεων
Λοιπά 

Αποθεµατικά
Αποθεµατικά 

Αναπροσαρµογής Κέρδη εις νέο Σύνολο

Καθαρά θέση 30/06/2007          
Υπόλοιπο 01/01/2007    3.897.168,00      13.412.164,40      363.006,32     1.475.986,45       2.681.329,77       264.540,87        6.545.674,05      1.018.598,63     29.658.468,49   

Μεταβολές Περιόδου        12.725,95       -       12.725,95                         -     

∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20   -        97.429,20   

Κέρδη Περιόδου                      -                            -                       -                          -                           -                         -                           -          417.087,55          417.087,55   

Υπόλοιπο 30η  Ιουνίου 2007    3.897.168,00      13.412.164,40      375.732,27     1.475.986,45       2.681.329,77       264.540,87        6.545.674,05      1.325.531,03     29.978.126,84   

          
         Καθαρά θέση 30/06/2008 

Υπόλοιπο 01/01/2008    3.897.168,00      13.412.164,40      375.732,27     1.475.986,45       2.681.329,77       264.540,87        6.545.674,05      1.461.384,35     30.113.980,16   

Μεταβολές Περιόδου        27.647,04       -       27.647,04                         -     
∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20   -        97.429,20   

Κέρδη Περιόδου                      -                            -                       -                          -                           -                         -                           -          608.432,06          608.432,06   

Υπόλοιπο 30η  Ιουνίου 2008    3.897.168,00      13.412.164,40      403.379,31     1.475.986,45       2.681.329,77       264.540,87        6.545.674,05      1.944.740,17     30.624.983,02   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Καθαρά θέση 30/06/2007 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

 Αποθεµατικά 
Ειδικών 

∆ιατάξεων
Λοιπά 

Αποθεµατικά
Αποθεµατικά 

Αναπροσαρµογής Κέρδη εις νέο ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2007   3.897.168,00      13.412.164,40     363.006,32     1.475.986,45      2.624.300,61        281.581,65       6.602.703,22        813.712,48      1.368.853,75      30.839.476,88   

Μεταβολές Περιόδου       15.252,72          205.099,00   -       15.252,72            205.099,00   

∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20    -         97.429,20   

Κέρδη Περιόδου                      -                          -                     -                        -                         -          515.490,72           58.322,45           573.813,17   

Υπόλοιπο 30η  Ιουνίου 
2007   3.897.168,00      13.412.164,40     378.259,04      1.475.986,45      2.624.300,61        486.680,65       6.602.703,22     1.216.521,28      1.427.176,20      31.520.959,85   

           

          
Καθαρά θέση 31/03/2008 

Υπόλοιπο 01/01/2008   3.897.168,00      13.412.164,40     384.185,78      1.475.986,45      2.624.300,61          60.050,74       6.602.703,22     1.132.108,16      1.981.636,99      31.570.304,35   
Μεταβολές Περιόδου                         -       27.647,04                        -                         -   -      56.972,01                         -   -       27.647,04    -         56.972,01   
∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20    -         97.429,20   

Κέρδη Περιόδου                      -                          -                     -                        -                         -                       -                         -          639.889,04           54.010,32           693.899,36   
Υπόλοιπο 30η  Ιουνίου 

2008   3.897.168,00      13.412.164,40    411.832,82     1.475.986,45      2.624.300,61            3.078,73       6.602.703,22     1.646.920,96      2.035.647,31      32.109.802,50   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/06/2008 30/06/2007
Ταµειακές  Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων   
 Κέρδη  προ φόρων        811.242,74          556.116,73   
   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις    1.614.141,64       1.565.663,02   
Προβλέψεις       340.210,03          374.549,67   
Συναλλαγµατικές διαφορές   
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας                     -                            -   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα    1.543.100,20       1.295.364,48   
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες   
Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέµατα           7.223,94            19.063,29   
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -   3.011.599,28   -   3.555.780,46   
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -      244.437,15   -   1.211.633,55   
Μείον:   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -   1.543.100,20   -   1.295.364,48   
Καταβεβληµένοι φόροι -      312.671,85   -      337.569,49   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (α) -      795.889,93   -   2.589.590,79   
   
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων                     -                          -     
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -   1.251.019,52   -   3.612.794,67   
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων       220.624,27           16.782,22   
Τόκοι εισπραχθέντες                     -                          -     
Μερίσµατα εισπραχθέντα                     -                         -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -   1.030.395,25   -   3.596.012,45   
   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια     2.334.040,20       7.134.746,94   
Εξοφλήσεις δανείων -      500.000,00   -   1.423.715,42   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)                     -                          -     
Μερίσµατα πληρωθέντα                     -                         -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)    1.834.040,20       5.711.031,52   
   
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ)           7.755,02   -      474.571,72   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου         57.147,78          541.517,18   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου         64.902,80           66.945,46   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ
 30/06/2008 30/06/2007
Ταµειακές  Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων   
 Κέρδη  προ φόρων        920.742,14          757.804,55   
   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις    2.013.942,09       1.915.323,34   
Προβλέψεις       340.210,03          374.549,67   
Συναλλαγµατικές διαφορές         34.842,00            11.325,00   
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας                     -       
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα    1.808.946,78       1.538.870,41   
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες   
Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέµατα -      101.662,37           33.598,36   
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -   3.316.436,71   -   4.341.794,65   
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)       120.279,31   -   1.411.876,18   
Μείον:   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -   1.808.946,78   -   1.538.870,41   
Καταβεβληµένοι φόροι -      312.671,85   -      346.576,49   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (α) -      300.755,36   -   3.007.646,40   
   
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων                     -                          -     
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -   2.832.906,26   -   4.214.408,12   
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων       221.241,87           34.805,88   
Τόκοι εισπραχθέντες                     -                          -     
Μερίσµατα εισπραχθέντα                     -                         -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -   2.611.664,39   -   4.179.602,24   
   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου                     -                          -     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια    3.260.475,82       8.776.252,48   
Εξοφλήσεις δανείων -      500.000,00   -   1.423.715,42   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -      219.198,15   -      253.966,52   
Μερίσµατα πληρωθέντα                     -                         -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)    2.541.277,67       7.098.570,54   
   
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) -      371.142,08   -       88.678,10   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου       748.750,23          879.899,07   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου       377.608,15          791.220,97   
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1. Γενική πληροφόρηση  
 

1.1. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της   «Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α         Κ Α Ρ Α Μ Ο 
Λ Ε  Γ Κ Ο Σ   Α.Ε.»   για την περίοδο 1/1-30/06/2008 έχουν εγκριθεί υπό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου την 6η Αυγούστου 2008.  

1.2. Σύσταση εταιρείας.  
 

H εταιρεία «Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α          Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε  Γ Κ Ο Σ Α.Ε.», ιδρύθηκε µε 
την σηµερινή της νοµική µορφή στις 07.11.1989 (ΦΕΚ 3882/09.11.1989). Η διάρκεια της 
εταιρείας  έχει  ορισθεί  ενενήντα (90)  χρόνια  δηλαδή    έως  την 31.12. 2079.  Για  την 
λειτουργία  των  εργοστασιακών  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  έχει  εκδοθεί  από  την 
διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής η υπ΄ αριθµού 2781/1998 άδεια λειτουργίας.  
 

1.3. Έδρα  
 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Τζήµα, Κορωπί. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : 
www. karamolegos- bkr. gr.  

 
1.4. Σκοπός  
 

1.4.1. Η παραγωγή και εµπορεία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  
1.4.2. Η συµµετοχή ή συνεργασία της εταιρείας µε οποιαδήποτε τρόπο και µε οποιανδήποτε 

σκοπό συναφή µε το σκοπό της εταιρείας.  
1.4.3. Η  ίδρυση  υποκαταστηµάτων,  πρακτορείων,  γραφείων  σε  οποιοδήποτε µέρος της 

Ελλάδος και το εξωτερικό και η εκµετάλλευση αυτών για τους σκοπούς της εταιρείας.  
1.4.4. Η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ηµεδαπής ή αλλοδαπής του ίδιου ή 

συναφούς σκοπού.  
1.4.5. Η κτήση και εκµετάλλευση κάθε µέσου µεταφοράς και η κτήση ακινήτων προς 

επίτευξη του σκοπού της εταιρείας  
 

1.5. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 

1.5.1. Τα νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις στα υφιστάµενα πρότυπα που έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόµα έχουν ως ακολούθως: 

1.5.2. ∆ΛΠ. 23 κόστη δανεισµού- τροποποιηµένο. Έχει γίνει έκδοση τροποποιηµένου ∆ΛΠ 
23 κόστη δανεισµού, τον Μάρτιο του 2007 και έχει εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την  ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του 
προτύπου απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού όταν τέτοια κόστη 
αφορούν ένα περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
1.5.3. ∆ΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 3 και ∆ΛΠ 27 εκδόθηκε τον 
Ιανουάριο 2008 και εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά 
την 1 Ιουλίου 2009. Το ∆ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που 
προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει 
συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή 
τιµήµατος. Το ∆ΠΧΠ 3 και ∆ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της 
εύλογης αξίας µέσω  της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων και την 
ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης οντότητας. 

1.5.4. ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων τροποποιηµένο. Έχει γίνει ή 
έκδοση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων τον 
Σεπτέµβριο του 2007 και έχει εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί  στη 
κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους 
µετόχους. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

1.5.5. ∆ΠΧΠ 8,  Λειτουργικοί τοµείς  έχει εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο απαιτεί την γνωστοποίηση της 
πληροφόρησης για τους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου. 

1.5.6. ∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2, Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών  Ίδιου 
Οµίλου, εφαρµόζεται  για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 
Μαρτίου 2007. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

1.5.7. ∆ιερµηνεία 12 , Συµβάσεις παραχώρησης έχει εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2008. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

1.5.8. ∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών  έχει εφαρµογή για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιουλίου 2008. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

1.5.9. ∆ιερµηνεία 14, Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, έχει 
εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2008. 
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

1.5.10. Τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών, έχει 
εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 
 
 
 

1.6. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εφαρµογή για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2007. 

 
1.6.1. Τα ακόλουθα Πρότυπα έχουν τεθεί σε εφαρµογή κατά την διάρκεια του έτους που 

έληξε στις  31 ∆εκεµβρίου 2007 . Κανένα πρότυπο δεν έχει επίδραση στην οικονοµική 
θέση του Οµίλου, αλλά δηµιουργούν πρόσθετες γνωστοποιήσεις. ∆ΠΧΠ 7 και ∆ΛΠ 1. 

1.6.2. ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα , γνωστοποιήσεις. 
1.6.3. ∆ιερµηνεία 7 εφαρµογή της αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29, Παρουσίαση Οικονοµικών 

Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 
1.6.4. ∆ιερµηνεία 8, Σκοπός του ∆ΠΧΠ 2. 
1.6.5. ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση Ενσώµατων Παραγώγων 
1.6.6. ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση. 
1.6.7. ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών. 
 
 

2.1. Βάση κατάρτισης 
 

Οι  οικονοµικές  καταστάσεις    έχουν  καταρτιστεί  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής   Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ),   περιλαµβανοµένων   των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων  (∆ΛΠ) και ερµηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή  Ένωση,  καθώς  και  τα  ∆ΠΧΠ  που  έχουν  εκδοθεί  από  το  Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  

2.2. Ενοποίηση  
 

Οι   ενοποιηµένες   οικονοµικές   καταστάσεις   αποτελούνται   από   τις   οικονοµικές 
καταστάσεις της Μητρικής και των   θυγατρικών εταιρειών της. Θυγατρικές εταιρείες είναι 
εκείνες στις οποίες ο ‘Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του µισού των 
δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις χρηµατοοικονοµικές και 
λειτουργικές  αρχές  που  ακολουθούνται.  Στον  παρακάτω  πίνακα  απεικονίζονται  οι 
εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση:  

 

Εταιρία Έδρα % Συµµετοχής Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

Θέση Τζήµα  - 
Κορωπί 

Μητρική  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ Θέση Τζήµα  - 
Κορωπί 

60% Ολική 
Ενοποίηση 

KARAMOLEGOS 
BAKERY ROMANIA 
S.A. 

Βυκουρέστι 80% Ολική 
Ενοποίηση 

 
Η θυγατρική είναι επιχείρηση πάνω στην οποία ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι 
λογιστικές αρχές της θυγατρικής έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.  

 

2.3. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος  
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου απεικονίζονται στο  τοπικό  
νόµισµα  που  ισχύει  στην  χώρα  που  δραστηριοποιούνται. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις απεικονίζονται σε €, το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και 
νόµισµα αναφοράς του Οµίλου.  

Οι  συναλλαγές  που  πραγµατοποιούνται  σε  ξένο  νόµισµα  µετατρέπονται  στο τοπικό 
νόµισµα µε τη χρησιµοποίηση τρεχουσών ισοτιµιών που επικρατούν κατά τις ηµεροµηνίες των 
συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την καταχώρηση των 
παραπάνω συναλλαγών καθώς και από την µετατροπή στο  τέλος  της  χρήσης  των  
στοιχείων  του  ενεργητικού  και  του  παθητικού, καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως.  

 
2.4. Πάγια Περιουσιακά στοιχεία  

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις, εκτός από την κατηγορία των οικοπέδων όπου απεικονίζεται το ιστορικό κόστος 
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κτήσεως. Οι αποσβέσεις αποτιµώνται µε σταθερούς συντελεστές καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
χρήσιµης ζωής των παγίων.  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                             ETH 

Κτίρια και εγκαταστάσεις      35 - 40 
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις      15 - 25 
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός         8 - 20 
Έπιπλα και σκεύη         8 - 15 
Μεταφορικά µέσα        10 - 15 
Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  λογισµικά προγράµµατα          4 -   6 
 
Οι  αξίες  των  µηχανολογικών  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισµού  επισκοπούνται  για 
ενδεχόµενη αποµείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια 
αποµείωση   όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιµάται ότι η αξία είναι κατώτερη της 
ανακτήσιµης αυτή αναθεωρείται.  

Η υπολειµµατική αξία καθώς  και η ωφέλιµη ζωή των παγίων αναθεωρούνται  και 
αναπροσαρµόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιµο, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού.  

Τα  κέρδη  και  ζηµίες  που  προκύπτουν  από  την  πώληση  παγίων  στοιχείων 
προσδιορίζονται  από  την  διαφορά  που  προκύπτει  µεταξύ  του  εσόδου  και  της 
αναπόσβεστης  αξίας  που  εµφανίζεται  στα  βιβλία  και  συµπεριλαµβάνονται  στο λειτουργικό 
αποτέλεσµα.  

 
2.5. Απαξίωση αξίας παγίων  

 
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν  υποστεί  
απαξίωση  της  αξίας  τους.  Λόγος  απαξίωσης  συντρέχει  όταν  η αναπόσβεστη    αξία  των  
ενσώµατων  παγίων  στοιχείων  είναι  µεγαλύτερη  από  την ανακτήσιµη αξία του παγίου. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα 
πώλησης και της αξίας χρήσης τους.  

 

2.6. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
 

Οι  επενδύσεις  σε  συνδεδεµένες  επιχειρήσεις  αποτιµώνται  στο  κόστος  κτήσεως, 
µειούµενο µε τυχόν απαξίωσης της αξίας των.  

2.7. Αποθέµατα  
 

Τα  αποθέµατα  αποτιµώνται  στην  χαµηλότερη  τιµή  µεταξύ  της  τιµής  κτήσης  και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού 
κόστους. Το κόστος των ετοίµων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει,  το  κόστος  
των  υλικών,  το  άµεσο  εργατικό  κόστος  και  τα  γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος 
δανεισµού δεν συµπεριλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων.  

 
2.8. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι  
 

Η εταιρεία παρέχει πίστωση στους πελάτες η οποία βασίζεται στο   οικονοµικό µέγεθος του  
πελάτη  και  σε  οικονοµικές  πληροφορίες  που  σχετίζονται  µ΄  αυτόν. Σε κάθε ηµεροµηνία  
ισολογισµού οι απαιτήσεις  εκτιµώνται για  να  προσδιοριστεί  η αναγκαιότητα  η µη  
πρόβλεψης  για  επισφαλείς  απαιτήσεις.  Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού αναθεωρείτε έτσι ώστε να απεικονίζει τους προβλεπόµενους  
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κινδύνους. Πολιτική της εταιρείας είναι να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να 
εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες.  

 
2.9. ∆άνεια Τραπεζών  

 
Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών   και   οι   λογαριασµοί   κίνησης   κεφαλαίων καταχωρούνται,  
στην  εύλογη  αξία  τους.  Το  κόστος  δανεισµού  καταχωρείται  στην κατάσταση  
αποτελεσµάτων  της  περιόδου  που  έχει  πραγµατοποιηθεί  εκτός  του κόστους  δανεισµού  
που  σχετίζεται  άµεσα  µε  την  αγορά,  κατασκευή  επιλέξιµων στοιχείων του ενεργητικού σε 
αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών.   Η εταιρεία δανείστηκε κεφάλαια που προορίζονται 
αποκλειστικά για την απόκτηση ή κατασκευή επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού.  

2.10. Μισθώσεις  
 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται   
ως   περιουσιακά   στοιχεία.   Τα   µισθώµατα επιµερίζονται   στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και 
σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει  ένα  σταθερό  περιοδικό  
επιτόκιο  πάνω  στο  εναποµένον  υπόλοιπο  της υποχρέωσης. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί 
λειτουργικές µισθώσεις.  

 

2.11. Φορολογία  
 

Η  δαπάνη  του  φόρου  είναι  το  άθροισµα  του  τρέχοντος  πληρωτέου  και  του 
αναβαλλόµενου φόρου. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών 
της χρήσης µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή, 25% για τη χρήση 2007. Αναβαλλόµενη 
φορολογία είναι ο φόρος που οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς   στην   
φορολογία   εσόδων   ή   φορολογική   αναγνώριση   εξόδων   και λογιστικοποιείται στο 
ποσοστό στην αξία που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.   Η αναβαλλόµενη φορολογία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύσουν την 
περίοδο που θα ρευστοποιηθεί ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόµενη φορολογία 
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, εκτός τις περιπτώσεις εκείνες που αφορά 
ποσά που επηρεάζουν απευθείας την   καθαρή θέση. Οι  αξίες  υπολογίζονται  κατά  την  
ηµεροµηνία  του     εκάστοτε  Ισολογισµού  και αναθεωρούνται αναλόγως.  

 
2.12. ∆ιανοµή µερισµάτων  

 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
των µετόχων.  

Ο Ελληνικός εµπορικός νόµος καθορίζει στις εταιρείες να αναγγέλλουν µέρισµα 35% των  
κερδών     µετά  φόρων  και  µετά  τον  σχηµατισµό  τακτικού  αποθεµατικού  ή τουλάχιστον  
6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Μέρισµα µικρότερο του 35%     των  κερδών  
µετά  φόρων  και  σχηµατιζόµενο  τακτικό  αποθεµατικό,  αλλά µεγαλύτερο του 6% του 
καταβεβληµένου   µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να αποφασισθεί µε έγκριση του 70%   των 
µετοχών.  

 

2.13. Πιστωτές  
 

Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.  
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2.14. Κρατικές Επιχορηγήσεις  
 

Οι   κρατικές   επιχορηγήσεις   που   αφορούν   την   επιδότηση   παγίων   στοιχείων, 
αναγνωρίζονται µε την είσπραξη.   Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε πάγιο 
στοιχείο, η αξία πιστώνεται σε λογαριασµό αναβαλλόµενου εσόδου και µεταφέρεται στον 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
του παγίου.  

 

2.15. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού  
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε τη 
συνταξιοδότηση  οποιουδήποτε  µέλους  του  προσωπικού  να  καταβάλει  σ’  αυτό 
συγκεκριµένη χρηµατική παροχή. Η χρηµατική αυτή παροχή οφείλεται κατά την στιγµή της 
συνταξιοδότησης και το ποσό που προσδιορίζεται µε παραµέτρους:  

• Το χρόνο υπηρεσίας µε την εταιρεία  
• Την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και  
• Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νοµοθεσίας.  

 
Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές και εκτιµούµενη  
κατά  την 31/12/2007  υποχρέωση  έχει  λογιστικά  αποτυπωθεί  και  περιλαµβάνεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούµενες χρήσεις   έχει διαχωριστεί και 
επηρεάσει απ’ ευθείας τα ‘ίδια κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά την χρήση επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της χρήσης.  

 

2.16. Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως 
αποτέλεσµα   ιστορικών   γεγονότων.  Οι   προβλέψεις   επανεξετάζονται   σε   κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού.  

 

2.17. Κύκλος εργασιών  
 

Ο   κύκλος   εργασιών   λογιστικοποιείται   κατά   την   πραγµατοποίησή   του   και 
αντιπροσωπεύει  έσοδα  από  πωλήσεις  προϊόντων  και  εµπορευµάτων  τα  οποία 
µειώνονται   µε τις εκπτώσεις προς τους πελάτες.  

 
3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, διακυµάνσεων των 
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα 
διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει  στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις 
στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση.  

Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε  συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες 
του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 



 
 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών  Οικονοµικών Καταστάσεων συνταχθείσες σύµφωνα  µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

30- Ιουνίου  2008 
 

 
 

Σελίδα 25 από 33 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί αποτελούνται κυρίως από τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µερίσµατα 
πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   

 

3.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε 
χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. 

 

3.2. Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται  και ο Όµιλος 
διαχειρίζεται  την χρηµατοδότηση προβαίνοντας σε συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού.  Η σχέση µεταξύ δανεισµού µε σταθερό επιτόκιο και του 
δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο ελέγχεται και καθορίζεται από την πολιτική του Οµίλου. Το 
επιτόκιο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού είναι κυµαινόµενο ( διατραπεζικό προσφερόµενο 
επιτόκιο µε προκαθορισµένο περιθώριο. 

 
3.3. Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κίνδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 
πελατών παρακολουθείται διαρκώς και όταν κρίνεται αναγκαίο ζητείται επιπλέον εξασφάλιση 
µε εγγυήσεις. Ο Όµιλος έχει προβεί  σε  ασφαλιστική κάλυψη της πίστωσης. Ειδική 
µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής της πίστωσης καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των λογαριασµών. ‘Όπου διαπιστώνεται πιστωτικός κίνδυνος γίνεται 
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Για την περίοδο 01.01.2008-30.06.2008, η διοίκηση 
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται 
από ασφαλιστική κάλυψη ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως 

3.4. Κίνδυνος ρευστότητας. 
 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών ορίων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που 
µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν 
πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο είναι επαρκείς για να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε 
πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων.  

 

3.5. ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 
Ο Όµιλος  στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωση ( σχέση µεταξύ 
δανεισµού και ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η συνεχής 
βελτίωση της αξίας της Εταιρίας µε ταυτόχρονη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής ευελιξίας. 
Επιδίωξη  είναι η διατήρηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια από 1:3 έως 
1:1  
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4. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  
 

4.1. Λογιστικές µέθοδοι 
Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31-12-2007. 
 

4.2. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της  Εταιρίας: 

 
 Όµιλος Εταιρία 
30η Ιουνίου 2008 554 372 
30η Ιουνίου 2007 528 369 

      ‘ 
4.3. Φορολογία  
 

Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται µε συντελεστή 25% για την περίοδο . Η 
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία 
ελεγχθούν από τις Ελληνικές Φορολογικές αρχές. Τέτοιος έλεγχος έχει   
διενεργηθεί µέχρι και την χρήση του 2005 για την ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  και    µέχρι  την  χρήση  του  2006  για  την 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ (σηµ 4.16)  

 
Ο φορολογικός συντελεστής για το 2007 ήταν 25% , και την Ρουµανία ο 
φορολογικός συντελεστής ήταν 16% 
 

4.4. Κέρδη ανά µετοχή  
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της 
περιόδου   προς το σταθµισµένο µέσο   αριθµό κοινών µετοχών σε 
κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου:  
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
 30/06/2008  30/06/2007
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους         608.432,06         417.087,55   
Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών 
Μετοχών 9.742.920   9.742.920  
Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ                0,0624               0,0428   
Ο ΟΜΙΛΟΣ    
 30/06/2008  30/06/2007
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους         693.899,36         573.813,17   
Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών 
Μετοχών 9.742.920   9.742.920  
Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ                0,0712               0,0589   
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4.5. Πάγιο Ενεργητικό – Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Κατά την εξέταση των ενσώµατων παγίων στοιχείων διαπιστώθηκες ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωση τους. 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-30/06/2008 έχει ως εξής: 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος        
01/01/2008      6.581.584,07        19.149.278,21         41.128.616,39        2.639.799,35        5.825.837,87        560.417,47      75.885.533,36   

Αγορές              32.439,64              396.214,53          543.377,02           146.568,11        132.420,22        1.251.019,52   
Πωλήσεις                         -     -            11.675,74    -       11.501,39   -          6.322,25   -    208.537,45   -       238.036,83    
Ολοκλήρωση έργων                      -                            -                             -                        -                          -                       -                          -     
        

30/06/2008      6.581.584,07        19.181.717,85         41.513.155,18        3.171.674,98        5.966.083,73        484.300,24      76.898.516,05   
        
Αποσβέσεις        

01/01/2008                      -           2.449.603,35        12.751.660,39       1.214.831,90       3.343.639,03       19.759.734,67   
Προσθήκες           259.383,13             929.805,51           82.922,95           342.030,05                     -          1.614.141,64   
Μειώσεις                           -     -       11.537,20   -          5.875,36    -         17.412,56   

30/06/2008                      -            2.708.986,48         13.681.465,90       1.286.217,65        3.679.793,72                     -        21.356.463,75   
 

      
       

Αναπόσβεστη αξία  
30/06/2008      6.581.584,07        16.472.731,37         27.831.689,28        1.885.457,33        2.286.290,01        484.300,24       55.542.052,30   
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ΟΜΙΛΟΣ 
 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

(s/w)
Σύνολο

Κόστος         
01/01/2008      7.001.991,07        21.113.222,34         55.365.937,06      3.167.045,03        7.371.515,04     4.003.507,99     39.594,03       98.062.812,56   

Αγορές                      -                  78.869,31              594.495,94         558.396,36           208.898,80     1.391.247,85          998,00          2.832.906,26   
Πωλήσεις                      -                             -     -            11.675,74   -       11.501,39   -          6.939,85   -    208.537,45                 -     -       238.654,43    
Ολοκλήρωση έργων                      -                             -                             -                         -                           -                       -                    -                          -      
Συναλλαγµατικές διαφ. -          5.266,00    -            7.082,00   -             73.123,0                 10,00   -             729,00   -       1.054,00                  -     -         87.244,01    

30/06/2008      6.996.725,07        21.185.009,65         55.875.634,25      3.713.950,00        7.572.744,99     5.185.164,39     40.592,03     100.569.820,38   
         
Αποσβέσεις         

      104.173,35   
01/01/2008                      -             2.758.324,95         17.172.456,28       1.386.940,15        4.160.220,06                     -        34.629,99       25.512.571,43   

Προσθήκες                      -                297.578,76           1.210.464,07           399.006,87                     -           2.719,04         2.013.942,09   
Μειώσεις                      -                            -                             -     -       11.537,20   -          5.875,36                     -                   -     -         17.412,56   

30/06/2008                      -            3.055.903,71         18.382.920,35      1.479.576,30        4.553.351,57                     -       37.349,03       27.509.100,96   
 

        
        

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2008      6.996.725,07        18.129.105,94         37.492.713,90      2.234.373,70        3.019.393,42     5.185.164,39       3.243,00       73.060.719,42   
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4.6. Μέρισµα 

 
Μετα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 27.06.2008 ενέκρινε την διανοµή µερίσµατος πόσου 0,01€ ανά 
µετοχή συνολικού ποσού 97.429,20€ για την χρήση 2007. Το µέρισµα  θα 
καταβληθεί στους δικαιούχους µετόχους την 26.08.2008 µέσω της τράπεζας 
Πειραιώς. 
 
 

4.7. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
 

Οι συµµετοχές αποτιµώνται στην αξία κτήσεως:  
 30/06/2008 Συµµετοχή 31/12/2007 Συµµετοχή
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ   1.827.325,99  60%  1.827.325,99  60% 
KARAMOLEGOS BAKERY 
S.A.   3.680.000,00  80%  3.680.000,00  80% 
   5.507.325,99   5.507.325,99   
     
 
Η θυγατρική ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ δεν έχει καµία συµµετοχή σε άλλη εταιρεία.  
Η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. (µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας)   
δεν έχει καµία συµµετοχή σε άλλη εταιρεία.  

 
 

4.8. Πελάτες και λοιποί χρεώστες 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007
Πελάτες   12.983.316,68   10.067.493,95   14.176.275,23    12.296.799,29  
Επιταγές Εισπρακτέες   14.707.639,74   13.433.908,36   11.691.296,19    11.043.482,65  
Γραµµάτια εισπρακτέα         25.954,02          27.959,19         25.954,02          25.954,02  
Γραµµάτια σε 
καθυστέρηση         34.748,61         34.749,44   
Επιταγές σε 
καθυστέρηση        182.977,08        199.312,39        181.677,08         199.312,39  
Χρεώστες διάφοροι     6.920.109,27     7.891.606,01     5.662.013,39      5.147.615,40  

Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις -   1.016.488,85  -      831.263,43  -      831.263,43  -      831.263,43  
   33.838.256,55   30.823.765,91   30.905.952,48    27.881.900,32  

 
 
4.9. Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων  
 

Η απαίτηση   της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» από την   θυγατρική 
της «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ» ανέρχεται σε 973.221.60 € 
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4.10. Μετοχικό κεφάλαιο: 
 

Το καταβληµένο Μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε 3.897.168€ 
και διαιρείται σε 9.742.920 κοινές ονοµαστικές (Κ.Ο.) µετοχές ονοµαστικής αξίας 
0,40€ έκαστη. ∆εν υπήρξαν µεταβολές κατά τις χρήσεις 2006 , 2007  και Α’ εξάµηνο 
του 2008 
 
 

4.11. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις: 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
30/06/2008  

 ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
1/7/2008 - 
30/06/2009  

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ  
 ΛΗΞΗ  

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ      25.759.097,86       
25.759.097,86   09/2016 

EUROBANK 
  

700.000,00   
  

44.540,00   
   

655.460,00   20/03/2014 

EUROBANK 
  

500.000,00    
   

500.000,00   14/04/2013 

ALPHA BANK        3.278.315,91         3.278.315,91   
   

-     06/04/2009 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ      30.237.413,77         3.322.855,91   
   

26.914.557,86    

Leasing 
  

110.190,85   
  

45.965,92   
   

64.224,93    

ΣΥΝΟΛΟ      30.347.604,62         3.368.821,83   
   

26.978.782,79    

ΟΜΙΛΟΣ 
    

EUROBANK 
  

487.500,00   
  

75.000,00   
   

412.500,00   09/2011 

BANK POST        3.610.000,00   
  

-     
   

3.610.000,00   04/06/2015 

ΣΥΝΟΛΟ      34.445.104,62         3.443.821,83   
   

31.001.282,79    
 
 
 
4.12. Βραχυπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007
Τράπεζες-
Βραχυπρόθεσµες   20.229.282,58    30.659.952,46    13.494.959,95     24.434.705,45   
Μακροπρόθεσµες Υποχρ. 
Πλ. Την επόµενη χρήση     3.443.821,93      6.334.590,57      3.368.821,83       6.184.590,57   
   23.673.104,51    36.994.543,03     16.863.781,78     30.619.296,02   
     

 
 
 



 
 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών  Οικονοµικών Καταστάσεων συνταχθείσες σύµφωνα  µε τα 
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4.13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες : 
 

 01/01/- 30/06/2008
Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 61.407,64  
Πωλήσεις  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 473.547,01  

Σύνολο                534.954,65  
 
Ενοίκια ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ                  56.546,36  
  

 

Αµοιβές των διευθυντικών στελεχών & µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 01/01/- 30/06/2008
Αµοιβές                 205.601,87   
Εργοδοτικές εισφορές                   20.928,07   
                 226.529,94   

 
 
4.14. Εµπράγµατα βάρη  

 
 

Επί  των  ακινήτων     της  Εταιρείας  και  του  Οµίλου  υφίστανται  υποθήκες  ύψους 
18.000.000€  προς  εξασφάλιση  του  οµολογιακού  δανείου    και    υποθήκη    
ύψους 1.440.000€   προς εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανεισµού για αγορά 
οικοπέδων.  

 
4.15. Προβλέψεις 

4.15.1. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και ως εκ τούτου δεν 
έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες προβλέψεις. 

 
4.15.2. Η εταιρία και ο Όµιλος δεν διενεργούν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 
 

4.15.3. Οι προβλέψεις  που έχουν σχηµατιστεί αφορούν  αποζηµιώσεις 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 253,40 χιλ. € για την Εταιρία και 
351,48 χιλ. € για τον Όµιλο,  καθώς επίσης και από επισφαλείς απαιτήσεις 
831,26 χιλ € για την Εταιρία και 1.016,49 χιλ. € για τον Όµιλο.. 

 
 

4.16. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 

Επιπλέον φόρος εισοδήµατος µπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές 
από τον φορολογικό έλεγχο για τα ανέλεγκτα έτη.  
 
Ο Όµιλος έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές :  
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Η εταιρία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΑ.Ε. µέχρι και την χρήση  2005. Για 
τις χρήσεις 2006 και 2007, οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί 
οριστικές.  
 
Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΑΒΕΕ µέχρι και την χρήση 2006. Για την χρήση 2007 η 
φορολογική υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.  
 
Η εταιρία KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.  βρίσκεται σε στάδιο 
κατασκευαστικής περιόδου.  

 
 

Επωνυµία      Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.   2 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ       1 
 

4.17. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 
 

Από  την  λήξη  της  Κλεοµένης  περιόδου  (30.06.2008), µέχρι  την ηµέρα 
συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά  γεγονότα που 
θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει 
οµαλά. 
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