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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες  
που  εγκρίθηκαν   από   το  ∆ιοικητικό   Συµβούλιο   της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» 
στις 18 Μαρτίου 2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση   www. karamolegos- bkr. gr.  
 
Η παρούσα έκθεση των οικονοµικών στοιχείων στοχεύει στην πλήρη και ακριβή  
πληροφόρηση  των  µετόχων  και  των  επενδυτών  και  παρέχει     όλες  τις  
πληροφορίες  και  οικονοµικά  στοιχεία  τα  οποία  απαιτούνται  για  την  σωστή  
εκτίµηση  της  περιουσιακής  κατάστασης,  των  αποτελεσµάτων  καθώς  και  των  
προοπτικών της εταιρείας και του οµίλου   ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ 3556/2007 

 
 
Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ. 
 

1. ∆ηµήτριος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2. Εµµανουήλ Ηλία Καραµολέγκος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 
3. Βασίλης Παντελής , µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, 
υπό την ανωτέρα ιδιότητα µας, δηλώνουµε µε την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 
 
1. οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. για την 

χρήση 01.01.2010-31.12.2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας., καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο και 

2. η συνηµµένη  ‘Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΣΟΣ Α.Ε., καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 

 
 

Αθήνα  18 Μαρτίου 2011 
 
 

∆ηµήτριος Κανελλόπουλος      Εµµανουήλ Ηλία Καραµολέγκος  Βασίλης Παντελής 
 
   Πρόεδρος του           ∆ιευθύνων Σύµβουλος   Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                                                      ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 

 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  της 31.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 

Σύµφωνα µε τις επιταγές του κωδ. Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
προκειµένου να σας ενηµερώσει  για την οικονοµική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των  εργασιών  της και το 
οικονοµικό  αποτέλεσµα  της  διαχειριστικής  περιόδου  1/1/2010 - 31/12/2010, συγκάλεσε την  παρούσα Τακτική  
Γενική  Συνέλευση, για  να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό των πεπραγµένων του και τις  ετήσιες  
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 6,9% από 62,78 εκ. € το 2009 ανήλθε το 2010 σε 67,08 εκ. 
€.  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 7,1% το 2010 , από 50,9 εκ. € το 2009 ανήλθε σε 
54,51  εκ. € το 2010. Η αύξηση έχει προέλθει  από την αύξηση των µεριδίων στην αγορά των τυποποιηµένων, όπως 
και από την επέκταση του δικτύου διανοµής.  

Το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,3%  για τον Όµιλο και ανήλθε στο ποσό των 31,20 εκ. € για το 2010 έναντι 29,62 
εκ. € το 2009.  Για την εταιρεία το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 7,1% και ανήλθε στο ποσό των 26,29 εκ. € το 2010 
έναντι 24,54 εκ. € το 2009. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  αυξήθηκαν κατά 12,5% για τον Όµιλο και ανήλθαν στο ποσό των 
11.68 εκ. € έναντι 10,38 εκ. € το 2009. Για την εταιρεία  η αύξηση είναι 3,5% και ανήλθαν  στο ποσό των 9,47 εκ. € το 
2010 έναντι των 9,15 εκ. το 2009. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες 
 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 
Κύκλος εργασιών        67.085.613,85       62.779.697,81      54.508.168,06       50.900.936,18   
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)       31.198.344,88       29.621.929,06      26.292.417,06       24.539.141,61   
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων          6.510.719,37         5.877.905,23        5.882.021,69         5.747.663,58   
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων         2.634.755,25         1.988.478,54        2.975.550,97         2.776.676,44   

Μείον φόροι      
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους  (Α)         1.342.169,14         1.138.646,65        2.039.702,16         2.012.507,33   
     
Ιδιοκτήτες µητρικής         1.547.509,36         1.242.617,72        2.039.702,16         2.012.507,33   
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -          205.340,22   -        103.971,07                            -   
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά  από φόρους 
(Β)            129.022,94   -        343.475,00                           -                           -   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Α)+ (Β)         1.471.192,08            795.171,65        2.039.702,16         2.012.507,33   
Ιδιοκτήτες µητρικής         1.631.025,37            967.837,72        2.039.702,16         2.012.507,33   
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -          159.833,29   -        172.666,07                           -                           -   
Κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους ανά 
µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)                   0,1588 €                 0,1275 €                0,2094 €                  0,2066 € 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ( σε 
€)                  0,0100 €                  0,0100 € 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και  συνολικών 
αποσβέσεων        11.681.694,11       10.385.606,25        9.472.853,44         9.152.370,79   

 
 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά  από φόρους (Β) 129 χιλ € αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από 
την µετατροπή του Ισολογισµού από το νόµισµα της Ρουµανίας (Ron) σε € ,104 χιλ. € και 25 χιλ € από δικαιώµατα 
µειοψηφίας πρώτης ενοποίησης. 

Τα  κέρδη προ φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν στο ποσό των 2,975εκ.€ για το 2010  έναντι του  2,776 εκ.€ 2009, 
παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%. Για τον  Όµιλο  αυξήθηκαν κατά 32,5%  και ανήλθαν στο ποσό των 2,634εκ. € έναντι 
1,988 εκ. € το 2009. 

Τα  κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 2,039 εκ.€ για το 2010  έναντι του  2,012 χιλ..€ 2009, 
παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%. για την Εταιρεία. Για τον  Όµιλο  αυξήθηκαν κατά 17,9%  και ανήλθαν στο ποσό του 
1,342χιλ.. € έναντι 1,138 χιλ.. € το 2009. 
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Για τον Όµιλο το  σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 39,94 εκ. € το 2010 από 
37,57 εκ. € το 2009. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας το 2010 ανήλθε στο ποσό των  35,93 
εκ. € από 32,68 εκ. € το 2009.  

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των  35,378 εκ. € το 2010, από 33,205 εκ. το 2009, 
και για την εταιρεία   το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 34,924 εκ. € το 2010 από 32,981 εκ. το 
2009. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)   33.205.099,49   32.327.357,04       32.981.758,54       31.066.680,41   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από 
φόρους  (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)   1.471.192,08        795.171,65      2.039.702,16      2.012.507,33   
Αύξηση/(µείωση µετοχικού κεφαλαίου)           800.000             180.000     
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -       97.429,20   -       97.429,20   -          97.429,20   -          97.429,20   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)   35.378.862,37    33.205.099,49       34.924.031,50        32.981.758,54   

 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των 45,023 εκ. € το 2010 από  43,66 εκ. € το 
2009. και για την εταιρεία οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των 35,616 εκ€. το 2010  από 30,87 
εκ. € το 2009. 

 

Τα ενσώµατα πάγια ανήλθαν στο ποσό των 76,81 εκ. € το 2010 για τον Όµιλο από 78,27   εκ. €  το 2009 και για την 
εταιρεία οι  επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια ανήλθαν στο ποσό των 53,37 εκ. € το 2010 από 55,44 εκ. το 2009. Το 
ύψος των επενδύσεων  της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό  των 2,165 εκ. €   εκ των οποίων 1,5 εκ.€  χρησιµοποιήθηκε  
για την ανανέωση και βελτίωση του µηχανολογικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού, 0,984 εκ, € χρησιµοποιήθηκε 
για την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Για τον Όµιλο  οι επενδύσεις ανήλθαν στο ποσό των 4,538 εκ. €    
εκ των οποίων 3,393,9 εκ €  χρησιµοποιήθηκε για την ανανέωση και βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ενσώµατα πάγια στοιχεία       76.815.400,37        78.275.317,26        53.369.564,08       55.437.227,22   
Επενδύσεις σε ακίνητα     
Αυλα περιουσιακά στοιχεία             361.316,63                55.811,61     
Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία             241.239,30              145.492,32        11.204.179,56         8.695.001,41   
Αποθέµατα         2.268.204,09          2.155.281,52          1.103.922,41         1.228.851,89   
Απαιτήσεις από πελάτες       36.907.322,38        34.213.949,90        34.469.213,00       30.719.143,37   
Λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία              767.616,21          1.209.458,46              361.664,25            739.134,88   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      117.361.098,98      116.055.311,07      100.508.543,30       96.819.358,77   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μετοχικό κεφάλαιο         3.897.168,00          3.897.168,00          3.897.168,00         3.897.168,00   
Λοιπά στοιχεία ιδίων 
κεφαλαίων       28.210.724,67        26.656.249,51        31.026.863,50       29.084.590,54   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
ιδιοκτητών µητρικής (α)       32.107.892,67         30.553.417,51         34.924.031,50       32.981.758,54   
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)          3.270.969,70          2.651.681,98     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) 
= (α) + (β)       35.378.862,37         33.205.099,49         34.924.031,50       32.981.758,54   
Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις       29.647.058,23        32.065.080,56        23.329.157,50       26.281.661,90   
Προβλέψεις/Λοιπές 
µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις         7.311.984,84          7.121.575,20          6.639.182,25         6.685.229,44   
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις       25.989.963,65        25.864.071,09        20.144.918,89       18.689.104,43   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις       19.033.229,89        17.799.484,73        15.471.253,16       12.181.604,46   

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)       81.982.236,61         82.850.211,58         65.584.511,80       63.837.600,23   
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+ (δ)     117.361.098,98       116.055.311,07       100.508.543,30       96.819.358,77   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Έµµεση Μέθοδος) 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  Ποσά εκφρασµένα σε € 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες     
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.634.755,25 1.988.478,54 2.975.550,97 2.776.676,44 
Κέρδη/ (\ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)    
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 5.170.974,74 4.507.701,02 3.590.831,75 3.404.707,21 
Αποµειώσεις ενσώµατων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων   700.000,00  
Προβλέψεις 108.293,97 147.049,97 105.390,97 135.551,91 
Συναλλαγµατικές διαφορές 103.791,00 308.790,00   
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 8.203,68 1.645,00   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 3.631.183,12 3.562.825,69 2.906.470,72 2.970.987,14 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείωση / ( Αύξηση) αποθεµάτων -97.897,53 -301.353,46 124.929,48 26.513,93 
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -6.017.591,80 -3.224.183,40 -3.657.057,10 -3.402.677,69 
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 5.386.980,28 4.670.055,06 1.135.939,48 3.732.359,99 
Μείον:     
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.625.787,12 -3.555.670,69 -2.906.470,72 -2.970.987,14 
Καταβεβληµένοι φόροι -1.050.096,55 -674.784,95 -733.517,30 -625.556,30 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 6.252.809,04 7.430.552,78 4.242.068,25 6.047.575,49
     
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων 
-  

1.844.500,00   0,00 -1.394.500,00 -720.000,00 
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -4.538.343,81 -8.081.197,86 -2.165.272,03 -3.815.677,17 
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 741.926,26 544.492,86 642.103,41 479.852,98 
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00  
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00  0,00  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.640.917,55 -7.536.705,00 -2.917.668,62 -4.055.824,19
     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.634.500,00 1.572.000,00   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.670.525,34 767.543,89 1.455.814,46 0,00 
Εξοφλήσεις δανείων -4.040.702,69 -2.148.648,77 -2.952.504,40 -1.632.934,77 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -122.597,51 -49.549,00   
Μερίσµατα πληρωθέντα -102.989,65 -97.289,42 -102.989,65 -97.289,42

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -961.264,51 44.056,70 -1.599.679,59 -1.730.224,19
     
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης  (α) + (β) +(γ) -349.373,02 -62.095,52 -275.279,96 261.527,11
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 767.029,37 829.124,89 326.143,70 64.616,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 417.656,34 767.029,37 50.863,74 326.143,70
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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 

 

Στην "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η "ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ". Το ποσοστό συµµετοχής της  "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 90% 

 

 

Η  KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A  ξεκίνησε την λειτουργία της το δεύτερο εξάµηνο του 2009 
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. 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» 
 

1. Με το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  09/03/2010 αποφασίσθηκε  η συµµετοχή της Εταιρίας µε ποσό  
€3.200.000 στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (4.000.000 €) της θυγατρικής «KARAMOLOGOS BAKERY 
ROMANIA S.A.» της οποίας η συµµετοχή είναι 80%. Τα συνολικά κεφάλαια της   «KARAMOLOGOS BAKERY 
ROMANIA S.A.» συµπεριλαµβανοµένης  και της τελευταίας αύξησης διαµορφώθηκαν σε : 

 

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 80%    10.000.000,00        8.194.500,00       1.805.500,00   
Λοιποί Μέτοχοι 20%      2.500.000,00         1.940.000,00          560.000,00   

TOTAL     12.500.000,00      10.134.500,00       2.365.500,00   
  

Τα οφειλόµενο κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ρουµανίας µέχρι την 12 ∆εκεµβρίου 

2011. 

Η Εταιρεία έχει προβεί στην αποµείωση της αξίας συµµετοχής της προς την KARAMOLEGOS ROMANIA S.A. κατά 
700.000 εκ. €. σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης που έκλεισε µε 31/12/2010. Η αποτίµηση έγινε µε βάση 
επταετές Επιχειρηµατικό Σχέδιο 2011-2017. 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Σχετικά µε την διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 
διανοµή µερίσµατος ποσού ενός λεπτού ( 0,01€) ανά µετοχή για την χρήση του 2010. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους,  επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. 
Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυσµενείς επιπτώσεις στη 
χρηµατοοικονοµική  απόδοση του. Ο  Όµιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που 
δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από σύναψη δανείων,  
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µερίσµατα εισπρακτέα και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ  ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ 
 
Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από την επέκταση του στην Ρουµανία.  Ο 
κίνδυνος αυτός θα αντιµετωπίζεται µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. 

Το σύνολο των  δανειακών υποχρεώσεων είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου  η  έκθεση σε συναλλαγµατικού κινδύνους 
εκτιµάται ως χαµηλή  

Οι αγορές  πρώτων υλών και εξοπλισµού προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ, συνεπώς ο συναλλαγµατικός 
κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει  είναι περιορισµένος 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Το γεγονός ότι ο δανεισµός βασίζεται σε προκαθορισµένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσµα οι επιπτώσεις 
των διακυµάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσµατα χρήσεως να  είναι µικρές. Πολιτική του Οµίλου  είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και την διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. 
 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΌΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 
Ο ‘Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µία 
µεγάλη  πελατειακή βάση  των οποίων η χρηµατοοικονοµική κατάσταση τους παρακολουθείται διαρκώς.  Ο Όµιλος 
έχει προβεί σε πρόβλεψη αποµείωσης των υπολοίπων των πελατών κατά την χρήση 2010, 550 χιλ. € και η συνολική 
πρόβλεψη φθάνει στο ποσό των 1,461 εκ € για την εταιρεία και 1,646 εκ. € για τον Όµιλο .  
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όµιλος φροντίζει να 
διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης µε  τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και 
ταµειακών εισροών. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, αφορούν συναλλαγές µε 
θυγατρικές της: 
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 01/01/- 31/12/2010
Πωλήσεις ΚΜΟΛ προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ                  25.100,45   
Πωλήσεις  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προς ΚΜΟΛ                656.227,02   
Πωλήσεις   ΚΜΟΛ  προς KARAMOLEGOS BAKERY S.A.                 127.016,82   
Πωλήσεις  KARAMOLEGOS BAKERY S.A.  προς ΚΜΟΛ                 216.298,29   

Σύνολο             1.024.642,58   
  

Ενοίκια                239.292,72   
 
Οι απαιτήσεις από τις θυγατρικές ανέρχονται στο ποσό του 2,53 εκ. € και οι υποχρεώσεις προ τις θυγατρικές 2,024 
εκ. €  εκ των οποίων 1,8 εκ.€ είναι το οφειλόµενο κεφαλαίο που απορρέει από την τελευταία αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της «KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.” 
 
Οι αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την  χρήση 2010  ήταν  242 χιλ.€ και οι αµοιβές των βασικών διοικητικών 
στελεχών ήταν  463 χιλ. € 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 
 
Η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2010 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά τη  
τελευταία πενταετία. Το 2011 πιστεύουµε στην συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας µε δεδοµένο τις επενδύσεις στη 
παραγωγική διαδικασία , την διάθεση νέων ποιοτικών προϊόντων και το λανσάρισµα των προϊόντων στην αγορά της 
Ρουµανίας. 
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Από  την  λήξη  της  Κλειοµένης  χρήσεως  2010, 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  χρήση  από  
1/1/2010 έως 31/12/2010  µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά αποτελέσµατα και πιστεύει σε ανοδική  πορεία των 
εταιρικών εργασιών και κατά την νέα χρήση. 
Επίσης υποβάλλει στην  παρούσα  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  προς εξέταση και έγκριση του Ισολογισµού της 31ης  
∆εκεµβρίου  2010, µε  την ανάλυση του  Λογαριασµού  των  Αποτελεσµάτων  Χρήσεως  και την Έκθεση των 
Οικονοµικών Στοιχείων  και  ευελπιστεί  ότι, η Γενική Συνέλευση, µε ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει  τα  µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, για την περίοδο από 1/1/2010 µέχρι 
31/12/2010. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(παρ. 7 και 8 άρθρο 4 του ν.3556/2007) 
 
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  3.897.168€ και διαιρείται σε  9.742.920 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,40€ εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Από κάθε µετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και Καταστατικό 
της Εταιρίας. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην 
ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας 
 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη 
µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

3. Σηµαντικές άµεσες ή  έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 
 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

• ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ  µε συµµετοχή  60% 

• KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. µε συµµετοχή  80% 

Στις 31.12.2010 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρίας: 

• Ο Εµµανουήλ Ηλίας  Καραµολέγκος,  ποσοστό %  50,49 
• Η Μαρία Καραµολέγκου,   ποσοστό %  16,78 
• Holdway Limited                               ποσοστό %    7,1 

 
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 
 

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων που 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετόχων ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20 

 
Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ. και την 
τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/208. 

 

8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 
της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

 
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/20, το ∆.Σ. της Εταιρίας έχει το 
δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
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του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε 
απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. 
Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆.Σ. η εν λόγω εξουσία από την γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.   

Β)Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 οι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους να αποκτούν 
ίδιες  µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι του ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους µε 
σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω 
παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. 

 

9. Σηµαντικές συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας. 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆.Σ. της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν 
την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της 
θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί ειδικό τµήµα της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3873/2010. 
 
Ι. Οι Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Οι Αρχές 
της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης υπογραµµίζουν το ρόλο της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής οργάνωσης 
και αφετέρου στο χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική διακυβέρνηση 
έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, αλλά και των δηµόσιων οργανισµών και θεσµών.  Οι Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποσκοπούν 
στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, µε γνώµονα την διαφάνεια, την ισότιµη και δίκαιη 
προάσπιση των συµφερόντων όλων ανεξαρτήτως των µετόχων 
 
ΙΙ. Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία. 
Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των  οικείων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως 
κ.ν. 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008 και 3873/2010), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. Κατά την παρούσα χρονική 
περίοδο, η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης 
ενός Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών 
διακυβέρνησης στις οποίες θα υπάγεται και θα ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία µας. Η εν λόγω εργασία- 
διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από την Εταιρεία µας, πλην όµως δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ενόψει των ανωτέρω 
και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρείας µας µε τις επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία µας δηλώνει 
αφενός µεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον (µοναδικό 
µέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που διαµορφώθηκε από τον Σύνδεσµο 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ( Σ.Ε.Β.) και βρίσκεται αναρτηµένος στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση: 
http://www.sev.org.gr,     στον οποίο Κώδικα δηλώνει διά της παρούσας ότι υπάγεται. Εντός, δε,  της τρέχουσας 
χρήσεως του έτους 2011, η Εταιρεία µας θα προβεί στην διαµόρφωση και ολοκλήρωση  του δικού της Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το τελικό κείµενο του οποίου θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  
(www.karamolegos-bkr .gr) και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας µας. 
                                                                                                                     
 
ΙΙΙ  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
     Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτής,        αποτελείται από 
τρία (3) έως ένδεκα (11) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη 
πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 
είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µη µέτοχοι). Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
είναι απεριορίστως επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο 
λήξης της θητείας τους. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόµενη 
από την εποµένη της ηµέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία 
του πέµπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
παρατείνεται η θητεία του αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας του, η 
οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συµµετέχει 
ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε σύµβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα 
τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της 
Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε 
στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 
µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει 
στην λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί εγκύρως να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο 
τόπο, είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συµµετοχή αυτών στην 

http://www.sev.org.gr/
http://www.karamolegos-bkr/
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τηλεδιάσκεψη. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόµιµος 
αναπληρωτής του. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το 
πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των συµβούλων. Σε καµία όµως περίπτωση ο αριθµός των συµβούλων 
που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, που είναι παρόντα ή 
αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού. Κάθε Σύµβουλος 
έχει µία (1) ψήφο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπήσει έναν µόνο σύµβουλο που απουσιάζει.. Η 
ψηφοφορία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι φανερή, εκτός αν µε απόφασή του ορισθεί ότι για συγκεκριµένο θέµα 
θα γίνει µυστική ψηφοφορία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται µε ψηφοδέλτιο. 

 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που 
µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον 
Αναπληρωτή του και από τους παριστάµενους στην συνεδρίαση συµβούλους. Ύστερα από αίτηση µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης 
του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την 
συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ’ όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη 
και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις εξουσίες και αρµοδιότητες του 
(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, και την 
εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση 
αυτής της ανάθεσης.  

 
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του 
µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συµβούλους που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 
τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται 
υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν 
εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των 
αποµενόντων µελών , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που 
αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και 
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, η οποία 
µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

 
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του 
διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 
εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε 
την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

 
Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι επταµελές και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

 
∆ηµήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονοµολόγος, γεννηµένος στην Κυπαρισσία 
Μεσσηνίας το έτος 1933, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροβέρτου Γκάλλι αρ. 24, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ε 809188/1963, 
ΑΦΜ 005788987, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος (µη εκτελεστικό µέλος) 
Εµµανουήλ Καραµολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηµατίας, γεννηµένος στην Αθήνα την 
9.7.1958, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ολυµπίας αρ. 40, κάτοχος του Α.∆.Τ. Π 273631/1990, ΑΦΜ 
028589020, Έλληνας Υπήκοος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος) 
Μαρία Καραµολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηµατίας, γεννηµένη στην Αθήνα την 1.5.1962, 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός ∆ήµητρος αρ. 20, κάτοχος του Α.∆.Τ. Π 704342/1991, ΑΦΜ 
052535089, Ελληνίδα Υπήκοος, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό µέλος) 
Βασίλειος Παντελής του Γεωργίου και της Αρετής, Οικονοµολόγος, γεννηµένος στα Ιωάννινα το έτος 1953, 
κάτοικος Αθήνας, οδός Σαβαγηνών αρ. 80, κάτοχος του Α.∆.Τ. Τ 087074/1999, ΑΦΜ 018053879, ΄Έλληνας  
Υπήκοος, Μέλος (εκτελεστικό µέλος) 
Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηµατίας, γεννηµένος στην Αθήνα το έτος 1965, 
κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αγ. Νικολάου αρ. 1 και Κισσάβου,  κάτοχος του Α.∆.Τ. Τ .087074/1999 του 
Α.Τ. Γλυκών Νερών, ΑΦΜ 041595265, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος (µη εκτελεστικό µέλος)  
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Παύλος Κανελλόπουλος του ∆ηµητρίου και της Ελένης, Οικονοµολόγος, γεννηµένος στην Αθήνα το έτος 1969, 
κάτοικος Αθήνας,  οδός Ροβέρτου Γκάλλι αρ. 24, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ν 006982/1986, ΑΦΜ 079242940, 
Έλληνας Υπήκοος, Μέλος, (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος) 
Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ και της Έλλης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηµένος στην Αθήνα το έτος 1962, 
κάτοικος Αθήνας, οδός Στησιχόρου αρ. 15, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ρ 144292/1993, ΑΦΜ 040000400, Έλληνας 
Υπήκοος, Μέλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος). 

 
ΙV Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικουρείτε στο έργο του από την Επιτροπή Ελέγχου.  
    Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την         
    ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα την   26η  Ιουνίου 2009, Επιτροπή Ελέγχου    
    (Audit Committee) αποτελούµενη από τα µέλη του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου.             
       

∆ηµήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονοµολόγος, Πρόεδρος (µη εκτελεστικό  
µέλος)      
Παύλος Κανελλόπουλος του ∆ηµητρίου και της Ελένης Οικονοµολόγος, Μέλος, (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
 µέλος)    

        Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ και της Έλλης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό  
        µέλος). 
 
     Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται: 
      α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
      β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού   
      ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 
      λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,  
     γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων        
      οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
      δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της        
      αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον     
      αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 
 
Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της 
Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο 
εντοπισµός και η αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) συνεδρίασε δύο φορές. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε 
οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η 
αµεροληψία και η ανεξαρτησία του. 
 
 
V Η Γενική Συνέλευση 
 
Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 
εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν. 

 
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για: 

 
α)Παράταση  της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.  
β)Τροποποίηση του Καταστατικού.                                                               
γ)Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, 
καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων.                                                                            
δ)Έκδοση οµολογιακών δανείων µετατρέψιµων σε µετοχές, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κατά το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. β’ του Κ.Ν. 2190/1920.   
ε)Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.  
στ)Εκλογή ελεγκτών.   
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ζ)∆ιορισµός Εκκαθαριστικών.                                                            
η)∆ιάθεση καθαρών κερδών.   
θ)Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων. 
Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το αρθ. 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της 
παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των µετοχών της. 
 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά 
στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε 
εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση 
µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει 
σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι 
συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής 
της δεν υπολογίζονται. 
  
Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και 
το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να 
µετάσχουν στην συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως 
και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από 
αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από 
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής 
ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 
 
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται 
σ’ αυτή. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
ηµερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 
όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : 
α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. 
β) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της εταιρείας. 
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων 
δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 και 
2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το   άρθρο 6 παρ. 1 και 2 
του παρόντος Καταστατικού ή εάν επιβάλλεται  από διατάξεις νόµων ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 
ε) Μείωση  του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση  
οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 Και 
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόµος. 
 
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο 
νόµιµος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραµµατέα, µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των 
µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σ’ αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 
 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Η 
ηµερησία διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των µετόχων, που εκπροσωπούν το 
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον 
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Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των µετόχων, 
που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση,.  

 
Μετά από αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώµη του µετόχου 
που το ζήτησε. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 
Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. 
 
∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους 
 
∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου 
 
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 
 
Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων 
Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) 
της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 
άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η 
ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της 
πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η 
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 
πέµπτη (5η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει 
την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις 
διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά 
της. 
 
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσµευση των 
µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης 
και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε 
µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της 
Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν 
εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε 
λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους 
µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου  υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο 
µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του  αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από 
το µέτοχο αυτόν, 
β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, 
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού 
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω 
περιπτώσεις (α) έως (γ).  

 
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε τους 
ίδιους τύπους, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

Λοιπά δικαιώµατα µετόχων 
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∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα 
των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα 
έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 
 
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα 
συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε 
απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια 
διάταξη. 
 
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, 
πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του 
διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 
συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της 
γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη 
δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 
 
 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι 
(6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν 
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες 
συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων 
για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 
συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει 
περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί 
συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των 
µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 
28 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του  καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία 
διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές 
ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε 
τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας 
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, 
αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η 
εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 
2190/1920. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις 
πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό 
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Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
 
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική 
κλήση. 
 
 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας , στην οποία εδρεύει η 
εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται 
πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον 
από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται 
όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά 
τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
 
VI Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 
 
Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. 
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του 
κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν 
λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
µε αριθµό 3/348/19.7.2005. 
 
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, 
εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή 
συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό 
την απόκτηση εκ µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη 
από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος 
δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς 
επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου 
εκ µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας. 
 
Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ 
σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις 
διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. 
 
 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων). Ο Όµιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και 
συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την 
ορθή απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε 
ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές 
πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών και προϋπολογισµένων λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε 
επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των σηµαντικών αποκλίσεων. 
 
Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 
 
∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 
επιτροπές της Εταιρείας 
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VII Αναφορά στις Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης 
 
     
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία 
υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των 
εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη 
 
Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη, 
αποτελείται από 11 µέλη κατ’ ανώτερο, καθώς το µέγεθος και η οργάνωση της Εταιρείας δεν δικαιολογούν την 
ύπαρξη ενός τέτοιου πολυπληθούς συµβουλίου . 

 
Tο ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, αλλά από τρία (3)εκτελεστικά και τέσσερα (4) µη 
εκτελεστικά µέλη, και µε την συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η 
αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του . 

 
∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και τα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε 
κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής . 

 
Το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του Αντιπροέδρου, του 
Προέδρου του ∆Σ στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. 

 
Το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων 
συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί. 

 
∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆Σ 
(συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) 
πριν από το διορισµό τους στο ∆Σ. 

 
Η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ δεν είναι τετραετής, αλλά µεγαλύτερη (τουλάχιστον πενταετής) ώστε να µην 
υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα , γεγονός που έχει ως συνέπεια την 
επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ). 

 
∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ , καθώς λόγω της δοµής και λειτουργίας της εταιρείας η 
συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγµή . 
 
∆εν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας 
αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ. 

 
Το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, 
το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι 
όλα τα µέλη αυτού είναι κάτοικοι νοµού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆Σ , όταν το 
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος , χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως. 

 
∆εν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευµένο και 
έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των 
συνεδριάσεων του ∆Σ 

 
∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των µη 
εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις 
αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του ∆Σ. 
  
∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την 
διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως 
µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες . 
 
∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί 
πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 
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∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των  
επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία 
προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η 
διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της εταιρείας. 
 
Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως 

 
∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , καθώς τα βασικά καθήκοντα και 
οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις. 
 
∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, 
καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική λειτουργία της.  

 
∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην 
πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών 
µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα 
συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει 
της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα. 
 
Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου 
ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων 
ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus 
αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων . 
 
Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της επιτροπής αµοιβών, 
χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών . 
 
Επικοινωνία µε τους µετόχους : δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων : δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση 

 
Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την εταιρική 
διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω 
προβλέψεων. 
 
 
Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης 
(∆ιαχείρισης) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Κορωπί  18/3/2011 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                          ∆ηµήτριος Ν. Κανελλόπουλος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας   “ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε ” 
 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  “ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε ” και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και 
τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας  “ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε ” και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές 
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα 24 Μαρτίου 2011 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΝΑΝΟΥΡΗΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14091 

 

  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-  
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων  
Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41  
Αγ.Παρασκευή -Αθήνα  
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 

1. Στοιχεία  Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2010 

2. Στοιχεία  Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 
3. Στοιχεία  Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2010 
4. Στοιχεία  Κατάστασης Ταµειακών Ροών της χρήσης  που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 
5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 Σηµ.
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2009 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2009 

      
Ποσά σε Ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
      
Πωλήσεις 4.1 67.085.613,85  62.779.697,81   54.508.168,06  50.900.936,18  
Κόστος Πωληθέντων  -35.887.268,97  -33.157.768,75   -28.215.751,00  -26.361.794,57  
Μικτό Κέρδος  31.198.344,88  29.621.929,06   26.292.417,06  24.539.141,61  
Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)      
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 4.2 882.236,34  622.621,87  786.350,27  748.445,63  
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας   -4.486.387,74  -4.486.108,79   -4.162.836,48  -3.349.731,23  
Έξοδα Ερευνών  -81.016,22  -81.382,73   -81.016,22  -81.382,73  

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης  -21.002.457,89  -19.799.154,18   -16.952.892,94  -16.108.809,70  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων)  -24.687.625,51  -23.744.023,83   -20.410.395,37  -18.791.478,03  
      

Λειτουργικά κέρδη  6.510.719,37  5.877.905,23   5.882.021,69  5.747.663,58  
      
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 4.5 -3.875.964,12  -3.889.426,69   -2.906.470,72  -2.970.987,14  

Κέρδη προ φόρων  2.634.755,25  1.988.478,54   2.975.550,97  2.776.676,44  

      
Φόρος εισοδήµατος  4.4 -1.292.586,11  -849.831,89   -935.848,81  -764.169,11  

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (Α)  1.342.169,14  1.138.646,65   2.039.702,16  2.012.507,33  
      
Κατανέµονται σε :      
Ιδιοκτήτες  µητρικής  1.547.509,36  1.242.617,72   2.039.702,16  2.012.507,33  

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  -205.340,22  -103.971,07   
                         
-      

                         
-      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (Β)  129.022,94  -343.475,00     
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ έξοδα µετά από φόρους (Α+ Β) 1.471.192,08  795.171,65     
Ιδιοκτήτες  µητρικής  1.631.025,37  967.837,72     
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  -159.833,29  -172.666,07     
      
Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους  0,1588  0,1275   0,2094  0,2066  

µετόχους της Μητρικής      
Προτεινόµενο Μέρισµα 4.3   0,0100 0,0100 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

4.6 11.681.694,11  10.385.606,25       9.472.853,44      9.152.370,79   

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 31/12/2010 31/12/2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού    
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4.8     53.369.564,08      55.437.227,22   
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 4.10     11.127.325,99        8.627.325,99   
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.11           76.853,57             67.675,42    
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού      64.573.743,64      64.132.228,63   
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 4.12       1.103.922,41        1.228.851,89   
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.13     34.469.213,00      30.719.143,37   
Χρεόγραφα                 145,00                  145,00    
Έξοδα Εποµένων χρήσεων           310.655,51           412.846,18    
Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα 4.16           50.863,74           326.143,70    
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού       35.934.799,66      32.687.130,14   
Σύνολο ενεργητικού    100.508.543,30      96.819.358,77   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 4.17 -     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   -   12.253.042,29   -   11.423.416,92   
Σύνολο    -   29.562.374,69   -   28.732.749,32   
Αποτελέσµατα περιόδου  -     2.039.702,16   -     2.012.507,33   
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  -     3.321.954,65   -     2.236.501,89   
Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων   -   34.924.031,50   -   32.981.758,54   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -   34.924.031,50   -   32.981.758,54   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.18 -   23.329.157,50   -   26.281.661,90   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.25 -     3.628.491,83   -     3.377.635,31   
∆ιάφορες προβλέψεις 4,19 -        636.903,41   -       531.512,44    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.20 -     2.373.787,01   -    2.776.081,69   
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων    -   29.968.339,75   -   32.966.891,34   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.22 -   14.135.272,96   -   11.037.103,09   
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  -   17.405.838,89   -   15.950.024,43   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  -        810.189,98   -       607.858,47    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 4.18 -     2.739.080,00   -     2.739.080,00   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.23 -        525.790,22   -       536.642,90    
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  -   35.616.172,05   -   30.870.708,89   
Σύνολο υποχρεώσεων  -   65.584.511,80   -   63.837.600,23   
 Σύνολο  Παθητικού  - 100.508.543,30   -   96.819.358,77   

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 
Σελίδα 29 από 63 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 31/12/2010 31/12/2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού    
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις           132.968,12             55.811,61    
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4.8     76.815.400,37      78.275.317,26   
Υπεραξία           228.348,51    
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις                        -                          -      
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις                        -                          -      
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.11          241.239,30           145.492,32    
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού      77.417.956,30      78.476.621,19   
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 4.12       2.268.204,09        2.155.281,52   
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.13     36.907.322,38      34.213.949,90   
Χρεόγραφα                 290,00                  290,00    
Έξοδα Εποµένων χρήσεων           349.669,86           442.139,09    
Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα 4.16          417.656,35           767.029,37    
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού       39.943.142,68      37.578.689,88   
Σύνολο ενεργητικού    117.361.098,98    116.055.311,07   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 4.17 -     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   -   11.300.113,12   -   10.356.382,11   
Σύνολο    -   28.609.445,52   -   27.665.714,51   
Αποτελέσµατα  περιόδου  -     1.547.509,36   -     1.242.617,72   
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  -     1.950.937,79   -     1.645.085,28   
Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων   -   32.107.892,67   -   30.553.417,51   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  -     3.270.969,70   -     2.651.681,98   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -   35.378.862,37   -   33.205.099,49   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.18 -   29.647.058,23   -   32.065.080,56   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.25 -     4.077.954,24   -     3.657.182,99   
∆ιάφορες προβλέψεις 4,19 -        759.643,56   -       688.310,52    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.20 -     2.474.387,04   -     2.776.081,69   
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων    -   36.959.043,07   -   39.186.655,76   
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.22 -   17.263.095,37   -   16.197.824,43   
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  -   22.197.016,57   -   21.674.578,91   
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  -        912.407,24   -       685.018,03    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 4.18 -     3.792.947,08   -     4.189.492,18   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.23 -        857.727,28   -       916.642,27    
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  -   45.023.193,54   -   43.663.555,82   
Σύνολο υποχρεώσεων  -   81.982.236,61   -  82.850.211,58   
 Σύνολο  Παθητικού  - 117.361.098,98   - 116.055.311,07   

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 
Σελίδα 30 από 63 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

 Αποθεµατικά 
Ειδικών 

∆ιατάξεων 
Λοιπά 

Αποθεµατικά 
Αποθεµατικά 

Αναπροσαρµογής Κέρδη εις νέο Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/12/2009          
Υπόλοιπο 01/01/2009    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      2.386.437,56     31.066.680,41    

Μεταβολές Περιόδου        52.506,47   -     350.986,45          350.986,45     -       52.506,47                         -     

∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20   -        97.429,20   

 Κέρδη Περιόδου                       -                            -                       -                          -                           -                          -                           -        2.012.507,33       2.012.507,33    
 Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2009     3.897.168,00      13.412.164,40      455.885,78     1.125.000,00       3.032.316,22        264.540,87        6.545.674,05      4.249.009,22     32.981.758,54    

     
         

     
Καθαρά θέση 31/12/2010 
Υπόλοιπο 01/01/2010    3.897.168,00      13.412.164,40      455.885,78     1.125.000,00       3.032.316,22        264.540,87        6.545.674,05      4.249.009,22     32.981.758,54    

Μεταβολές Περιόδου      100.625,37           729.000,00     -     829.625,37                         -     
∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20   -        97.429,20   

 Κέρδη Περιόδου                       -                            -                       -                          -                           -                          -                           -        2.039.702,16       2.039.702,16    

 Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2010     3.897.168,00      13.412.164,40      556.511,15     1.125.000,00       3.761.316,22        264.540,87        6.545.674,05      5.361.656,81     34.924.031,50    

 

 

 

 

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 
Σελίδα 31 από 63 

 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

 Αποθεµατικά 
Ειδικών 

∆ιατάξεων 
Λοιπά 

Αποθεµατικά 

Αποθεµατικά 
Αναπροσαρµ

ογής 
Κέρδη εις νέο ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/12/2009           

Υπόλοιπο 01/01/2009    3.897.168,00     13.412.164,40     405.749,41     1.475.986,45      2.624.300,61   -     461.389,05   
  

6.602.703,22     1.795.020,95      2.575.653,05      32.327.357,04   

Μεταβολές Περιόδου                         -       52.506,47   -     350.986,45         350.986,45   -     343.475,00                         -   -       52.506,47              180.000   -       163.475,00   

∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20    -         97.429,20   

 Κέρδη Περιόδου                       -                          -                     -                        -                         -                        -                         -     1.242.617,72   -      103.971,07        1.138.646,65   

 Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2009    3.897.168,00     13.412.164,40     458.255,88     1.125.000,00       2.975.287,06   -     804.864,05     
6.602.703,22     2.887.703,00      2.651.681,98      33.205.099,49   

Καθαρά θέση 31/12/2010           

Καθαρά θέση 01/01/2010    3.897.168,00     13.412.164,40     458.255,88     1.125.000,00       2.975.287,06   -     804.864,05   
  

6.602.703,22     2.887.703,00      2.651.681,98      33.205.099,49   
Μεταβολές Περιόδου                         -     116.809,78                        -         729.000,00        104.395,00                         -   -     845.809,78         800.000,00           904.395,00   
Απόκτηση θυγατρικής                  24.627,94              24.627,94   
∆ιανοµή µερισµάτων        -       97.429,20    -         97.429,20   

 Κέρδη Περιόδου                       -                          -                     -                        -                         -                        -                         -     1.547.509,36   -      205.340,22        1.342.169,14   

 Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2010    3.897.168,00     13.412.164,40     575.065,66     1.125.000,00      3.704.287,06   -     700.469,05     
6.602.703,22     3.491.973,38      3.270.969,70      35.378.862,37   

 
 

Το ποσό των 104 χιλ. € της χρήσης του 2010 καθώς και το ποσό 343 χιλ. € της χρήσης του 2009, αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής  Ισολογισµού. 

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 
Σελίδα 32 από 63 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Έµµεση Μέθοδος) 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  Ποσά εκφρασµένα σε € 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 31/12/2010 31/12/2009 
Ταµειακές  Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων   
 Κέρδη  προ φόρων     2.975.550,97       2.776.676,44   
   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις     3.590.831,75       3.404.707,21   
Αποµειώσεις ενσώµατων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων       700.000,00    
Προβλέψεις       105.390,97          135.551,91   
Συναλλαγµατικές διαφορές   
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας                      -     
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα    2.906.470,72       2.970.987,14   
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες   
Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέµατα       124.929,48           26.513,93   
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -   3.657.057,10   -   3.402.677,69   
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    1.135.939,48       3.732.359,99   
Μείον:   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -   2.906.470,72   -   2.970.987,14   
Καταβεβληµένοι φόροι -      733.517,30   -      625.556,30   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (α)    4.242.068,25       6.047.575,49   
   
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων -   1.394.500,00   -      720.000,00   
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -   2.165.272,03   -   3.815.677,17   
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων        642.103,41          479.852,98   
Τόκοι εισπραχθέντες   
Μερίσµατα εισπραχθέντα                     -                          -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -   2.917.668,62   -   4.055.824,19   
   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια    1.455.814,46                       -     
Εξοφλήσεις δανείων -   2.952.504,40   -   1.632.934,77   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)                      -     
Μερίσµατα πληρωθέντα -      102.989,65   -       97.289,42   
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -   1.599.679,59   -   1.730.224,19   
   
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) -      275.279,96          261.527,11   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου       326.143,70           64.616,59   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου         50.863,74           326.143,70   

 

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 

 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 
Σελίδα 33 από 63 

 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Έµµεση Μέθοδος) 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  Ποσά εκφρασµένα σε € 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

 31/12/2010 31/12/2009 
Ταµειακές  Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων   
 Κέρδη  προ φόρων     2.634.755,25       1.988.478,54   
   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις    5.170.974,74       4.507.701,02   
Αποµειώσεις ενσώµατων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                     -       
Προβλέψεις       108.293,97          147.049,97   
Συναλλαγµατικές διαφορές       103.791,00          308.790,00   
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας           8.203,68              1.645,00   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα    3.631.183,12       3.562.825,69   
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες   
Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέµατα -       97.897,53    -      301.353,46   
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -   6.017.591,80   -   3.224.183,40   
(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    5.386.980,28       4.670.055,06   
Μείον:   
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -   3.625.787,12   -   3.555.670,69   
Καταβεβληµένοι φόροι -   1.050.096,55   -      674.784,95   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (α)    6.252.809,04       7.430.552,78   
   
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων -   1.844.500,00                       -     
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -   4.538.343,81   -   8.081.197,86   
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων       741.926,26          544.492,86   
Τόκοι εισπραχθέντες                     -                          -     
Μερίσµατα εισπραχθέντα                     -                          -     
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -   5.640.917,55   -   7.536.705,00   
   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου    1.634.500,00       1.572.000,00   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια    1.670.525,34          767.543,89   
Εξοφλήσεις δανείων -   4.040.702,69   -   2.148.648,77   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -      122.597,51   -       49.549,00   
Μερίσµατα πληρωθέντα -      102.989,65   -       97.289,42   
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -      961.264,51           44.056,70   
   
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) -      349.373,02   -       62.095,52   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου       767.029,37          829.124,89   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου       417.656,35          767.029,37   

 
 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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1. Γενική πληροφόρηση  
 

1.1. Οι ετήσιες 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 1/1-31/12/2010 έχουν εγκριθεί υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 18 
Μαρτίου 2011.  

1.2. Σύσταση εταιρείας.  
 

1.3. 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.  

 
1.4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της  Εταιρίας: 

 
 Όµιλος Εταιρία 
31η ∆εκεµβρίου 2010 604 383 
31η ∆εκεµβρίου 2009 611 390 

1.5. Έδρα  
 

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

 
1.6. Σκοπός  

 
1.6.1. Η παραγωγή και εµπορεία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  
1.6.2. Η συµµετοχή ή συνεργασία της εταιρείας µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιονδήποτε 

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

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

συναφούς σκοπού.  
1.6.5. Η κτήση και εκµετάλλευση κάθε µέσου µεταφοράς και η κτήση ακινήτων προς επίτευξη του 

σκοπού της εταιρείας  
 

1.7. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων. 
 
 Τα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί, είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα και σχετίζονται µε την 
λειτουργία του Οµίλου. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 
 
∆.Π.Χ.Α. 3 (Αναθεωρηµένο) «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις»,  

Εισήγαγε  σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 

δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την 

απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που 

ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. ∆εν είχε εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π.  27 (Αναθεωρηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».Με βάση το 

αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή 

θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
http://www.karamolegos-bkr.gr/
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τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράτε σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. ∆εν είχε εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

∆.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Αντικείµενο της τροποποίησης είναι ο χειρισµός τέτοιων συναλλαγών στις ατοµικές ή ξεχωριστές οικονοµικές 

καταστάσεις της οντότητας που λαµβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσµευση να διακανονίσει 

την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρεία. 

 

∆.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει  να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που 

καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. ∆εν είχε εφαρµογή  στον Όµιλο και την εταιρεία, διότι δεν 

αναλαµβάνονται συναλλαγές  αντιστάθµισης. 

 
∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρµόζοντες για Πρώτη Φορά τα ∆.Π.Χ.Α.». 

Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκµαιρόµενου κόστους) για  περιουσιακά στοιχεία 

που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρµόζουν τα 

∆.Π.Χ.Α.  για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε  εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία  12 - Συµφωνίες Παραχώρησης   

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή  σε οντότητες  που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. ∆εν είχε  εφαρµογή 

στον Όµιλο και την εταιρεία 

 
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες». 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράτε 

σε εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως 

αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία δεν  είχε 

εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρεία. 

 
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες».  

Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε 

δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία 

δεν είχε  εφαρµογή στον όµιλο και την Εταιρεία.  

 

Τροποποιήσεις σε  διάφορα πρότυπα στα πλαίσια του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων που αφορούν τα 

πρότυπα (∆.Π.Χ.Α 2, ∆.Π.Χ.Α. 5, ∆.Π.Χ.Α 8,  ∆.Λ.Π. 1, ∆.Λ.Π. 7, ∆.Λ.Π. 17,  ∆.Λ.Π. 18, ∆.Λ.Π. 36, ∆.Λ.Π.38,  

∆.Λ.Π. 39, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 9 και ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (IFRIC 16 . ∆εν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία.     
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΉΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΑΡΧΊΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01.01.2010 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Κατάταξη ∆ικαιωµάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.02.2010. Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, 

δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών 

µιας οντότητας έναντι ενός  σταθερού ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η οντότητα 

τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων 

συµµετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 1 «Περιορισµένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7 
για εφαρµόζοντες τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και έχει ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2010. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον 

όµιλο και την εταιρεία. 

 

Αντικατάσταση του  ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 

2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον 

ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που 

συνδέονται µε το κράτος. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

και του οµίλου. 

 

Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα –Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2011 και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των 

οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά  µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 

διαγράφονται και  τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω  περιουσιακά στοιχεία. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. 

 

«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του 

∆.Λ.Π. 39 και  προβλέπει  ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του 

επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο 

κόστος κτήσεως. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία.  

 

∆ιάφορες τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2010, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως  

την ή µετά την 01.01.2011, στα εξής πρότυπα: «∆.Π.Χ.Α. 1», «∆.Π.Χ.Α. 3» «∆.Π.Χ.Α. 7» «∆.Λ.Π. 1» «∆.Λ.Π. 27» 

«∆.Λ.Π. 34» και «∆ΙΕΜΗΝΕΙΑ 13», οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη  επίδραση στον όµιλο και την 

εταιρεία. 

 

IFRIC (∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους» 

που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2010, η 

οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων  µιας οντότητας µε συµµετοχικούς 
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τίτλους της. Βάσει της εν λόγω ∆ιερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης 

αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω 

∆ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για τον όµιλο και την εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» που 

εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Η εν 

λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 
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 της   θυγατρικής εταιρείας 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. 

Βουκουρέστι 80% Ολική 
Ενοποίηση 

 
Στην "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η "ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ". Το ποσοστό συµµετοχής της  "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 90%. 

 
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 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.  
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Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρειών του Οµίλου των οποίων το 
λειτουργικό νόµισµα  είναι διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, µετατρέπονται στο 
νόµισµα παρουσίασης ως ακολούθως: 

• Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού για κάθε  ισολογισµό παρουσιάζονται και 
µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

• Τα έσοδα και τα έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας 
µετατρέπονται σύµφωνα µε τη µέση ισοτιµία που διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσης 
έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 

• Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο 
«Αποθεµατικό συναλλαγών διαφορών µετατροπής» των ιδίων κεφαλαίων.  

 
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 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. 
Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31/12/2010.  

 

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. 
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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 αναθεωρείται 
έτσι ώστε να απεικονίζει τους προβλεπόµενους 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, 24% για τη χρήση 2010. 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  
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Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.  

 
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 η  
εκτιµούµενη  κατά  την 31/12/2010  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. 

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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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. 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. Το 2010, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 
που να µην καλύπτεται 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 διάρθρωσης ( 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. Έσοδα  
Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις εµπορευµάτων και προϊόντων.  
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2009 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2009 
Έσοδα από Πωλήσεις:     

Εµπορευµάτων    8.507.916,62        7.543.154,57       6.152.853,25      5.772.870,52   
Προϊόντων  58.480.217,60      55.231.369,84    48.130.818,36     45.128.065,66   

Πρώτων υλών         97.479,63          224.496,45    

Παροχή Υπηρεσιών                    -              5.173,40                       -                      -   

  67.085.613,85      62.779.697,81    54.508.168,06     50.900.936,18   
  

 
       

4.2. ‘Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Ενοίκια κτιρίων & 
τεχνικών έργων      251.292,72      263.676,87       241.092,72        263.676,87  
Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους        63.368,16         63.368,16  
Επιχορηγήσεις ΟΑΕ∆        39.332,11        38.248,19         22.384,59          29.313,67  
Λοιπά 'Έσοδα 
Εκµετάλλευσης      528.243,35      320.696,81       459.504,80        455.455,09  
      882.236,34      622.621,87       786.350,27        748.445,63  
     

 
 
 
4.3. Mέρισµα  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη 
διανοµή µερίσµατος ποσού ενός λεπτού (0,01 €) ανά µετοχή για τη χρήση 2010. Το µέρισµα δεν έχει 
ακόµα απεικονισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Η  πρόταση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  εταιρείας  υπόκεινται  στην  έγκριση  των µετόχων στην 
Ετήσια Γενική   Συνέλευση. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή   Λογιστικά Πρότυπα τα µερίσµατα περιλαµβάνονται 
στην καθαρή θέση µέχρι την στιγµή που θα εγκριθούν από την Γενική   Συνέλευση   των Μετόχων.  

 
 

4.4. Φορολογία  
 

Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται µε συντελεστή 24% για το 2010 . 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 2007 για την ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
Α.Ε.  και    µέχρι  την  χρήση  του  2008  για  την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ (σηµ 4.28)  
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος     567.062,61    367.941,49        463.275,71    289.732,55   
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος     421.371,24    357.092,37        250.856,52    404.436,56   
Έκτακτη εισφορά Ν     171.716,58         171.716,58    
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου       82.435,68      14.398,00     

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις       50.000,00    110.400,03          50.000,00      70.000,00   

  1.292.586,11    849.831,89        935.848,81    764.169,11   
     

 
 
 
  
4.5. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Τόκοι ∆ανείων & 'Έξοδα Τραπεζών    3.751.404,12      3.562.825,69      2.906.470,72      2.970.987,14   

Συλλαγµατικές διαφορές       124.560,00         326.601,00                       -                       -   

    3.875.964,12      3.889.426,69      2.906.470,72      2.970.987,14   
     

 
 
 
 
 
 
4.6. Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Κέρδη προ φόρων    2.634.755,25      1.988.478,54      2.975.550,97      2.776.676,44   
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα    3.875.964,12      3.889.426,69      2.906.470,72      2.970.987,14   
Αποσβέσεις    5.170.974,74      4.507.701,02       3.590.831,75      3.404.707,21   

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   11.681.694,11    10.385.606,25      9.472.853,44      9.152.370,79   
  

 
 
 
4.7. Επιχειρηµατικοί Τοµείς 
 
 Ο Όµιλος παρακολουθεί την εµπορική του δραστηριότητα βάση των εταιρειών : 

• ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ 
• KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 

 
 
 
Το Ενεργητικό και το Παθητικό των τοµέων  έχουν ως ακολούθως: 
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Περίοδος 01.01.2010 - 31.12.2010 
  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
Α.Ε.  

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ  

 
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY 
ROMANIA S.A.  

 

 Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών  

 Σύνολο  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

    
     

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
Επιχειρήσεις 

  11.127.325,99     -  11.127.325,99                         -   

Κυκλοφορούν ενεργητικό    35.934.799,66         5.358.598,34      3.207.062,00   
 

-    4.557.317,32   
 

  39.943.142,68   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

  35.616.172,05         9.777.185,81     4.187.153,00   -    4.557.317,32     45.023.193,54   

 
 
 
 
 

Χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 
  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
Α.Ε.  

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ  

 
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY 
ROMANIA S.A.  

 

 Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών  

 Σύνολο  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

    
     

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
Επιχειρήσεις 

    8.627.325,99     -    8.627.325,99                         -   

Κυκλοφορούν ενεργητικό    32.687.130,14         6.117.536,54        437.598,00   
 

-    1.663.574,80   
 

  37.578.689,88   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

  30.870.708,89       10.613.379,73     3.843.042,00   -    1.663.574,80     43.663.555,82   
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Περίοδος 01.01.2010 - 31.12.2010 
  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.   ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ  ΚARAMOLEGKOS 

BAKERY ROMANIA 
S.A.  

 Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών  

 Σύνολο  

Πωλήσεις     54.508.168,06    12.879.854,23        722.164,00   -  1.024.572,44     67.085.613,85   
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης          786.350,27         238.937,79          96.241,00   -     239.292,72          882.236,34   
Έξοδα ∆ιοικητικής 
Λειτουργίας  

-     4.162.836,48   -      700.442,08   -     394.897,00        771.787,82   -    4.486.387,74   

Κέρδη προ φόρων       2.975.550,97         497.327,28   -  1.538.123,00        700.000,00       2.634.755,25   
Κέρδη χρήσης µετά από 
φόρους 

      2.039.702,16         201.107,98   -  1.430.641,00        532.000,00        1.342.169,14   

      
 
 
 
 
 
 

Περίοδος 01.01.2009 - 31.12.2009 
  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.   ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ  ΚARAMOLEGKOS 

BAKERY ROMANIA 
S.A.  

 Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών  

 Σύνολο  

Πωλήσεις     50.900.936,18    12.543.679,47        152.070,00   -     816.987,84     62.779.697,81   
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
 

         748.445,63           37.925,96   
 

  22.443,00   -     186.192,72   
 

       622.621,87   
   

Κέρδη προ φόρων       2.776.676,44         670.758,10   -  1.458.956,00        1.988.478,54   
Κέρδη χρήσης µετά από 
φόρους 

      2.012.507,33         354.005,32   -  1.227.866,00        1.138.646,65   
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4.8. Πάγιο Ενεργητικό – Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2010 έχει ως εξής: 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

 

 

01/01/2010 
  

6.581.584,07   
  

19.687.586,93   
  

41.692.206,44   
  

3.828.853,70   
  

7.146.589,18   
  

2.234.598,19   
   

81.171.418,51   

Αγορές  
  

143.328,50   
  

669.314,34   
  

141.356,00   
  

407.682,92   
  

803.590,26   
   

2.165.272,02   

Πωλήσεις  
  

-   
-   

840.048,18   
-   

14.521,64   
-   

43.806,14   
-   

149.370,83   
-   

1.047.746,79   

Ολοκλήρωση έργων 
  

-   
  

841.614,40   
  

908.818,05   
  

-   
  

-   
-   

1.750.432,45   
   

-   
        

31/12/2010 
  

6.581.584,07   
  

20.672.529,83  
  

42.430.290,65   
  

3.955.688,06   
  

7.510.465,96   
  

1.138.385,17   
   

82.288.943,74   
        
Αποσβέσεις        

01/01/2010 
  

-   
  

3.513.512,37   
  

16.219.386,54   
  

1.596.458,98   
  

4.404.833,40    
   

25.734.191,29   

Προσθήκες  
  

609.691,86   
  

2.038.007,18   
  

237.498,69   
  

705.634,02                             -   
   

3.590.831,75   

Μειώσεις   
-   

359.548,46   
-   

3.665,00   
-   

42.429,92    
-   

405.643,38   

31/12/2010 
  

-   
  

4.123.204,23   
  

17.897.845,26   
  

1.830.292,67   
  

5.068.037,50                             -   
   

28.919.379,66   
     

      
   

Αναπόσβεστη αξία  

31/12/2010 
  

6.581.584,07   
  

16.549.325,60   
  

24.532.445,39   
  

2.125.395,39   
  

2.442.428,46   
  

1.138.385,17   
   

53.369.564,08   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2009 έχει ως εξής: 
 

 

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        

01/01/2009      6.581.584,07       19.459.435,57        41.430.540,61      3.839.029,21       6.106.548,14         602.005,63       78.019.143,23   
Αγορές           228.151,36             398.122,17          18.389,02       1.149.415,37      2.021.599,25         3.815.677,17   
Πωλήσεις   -          136.456,34   -       28.564,53   -       109.374,33   -      389.006,69   -       663.401,89   

Ολοκλήρωση έργων                      -                          -                           -                      -                        -                       -                        -   

        

31/12/2009      6.581.584,07        19.687.586,93        41.692.206,44      3.828.853,70       7.146.589,18      2.234.598,19       81.171.418,51   
        
Αποσβέσεις        

01/01/2009                      -         2.954.896,87        14.373.296,65      1.369.339,14       3.815.500,33        22.513.032,99   
Προσθήκες           558.615,50          1.946.035,89        250.112,17          649.943,65                       -         3.404.707,21   

Μειώσεις   -            99.946,00   -       22.992,33   -        60.610,58    -       183.548,91   

31/12/2009                      -         3.513.512,37        16.219.386,54      1.596.458,98       4.404.833,40                       -       25.734.191,29   
       

      
 

Αναπόσβεστη αξία  

31/12/2009      6.581.584,07       16.174.074,56        25.472.819,90      2.232.394,72       2.741.755,78      2.234.598,19       55.437.227,22   
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ΟΜΙΛΟΣ 
 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2010 έχει ως εξής: 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

(s/w) 
Σύνολο 

Κόστος         

01/01/2010         6.991.584,07       26.432.398,28             61.577.127,61     4.596.290,64         9.145.186,58       2.760.657,01      110.726,14        111.613.970,33   
Αγορές                             -             982.775,07               1.629.018,62        169.280,95             602.460,24       1.045.885,15      108.923,78               4.538.343,8   
Πωλήσεις                             -                               -   -               856.390,02   -     105.622,54   -           66.920,15   -       149.370,83                         -   -        1.178.303,54   
Ολοκλήρωση έργων                             -             841.614,40                  908.818,05                           -                              -   -    1.750.432,45                         -                             0,00   

Συναλλαγµατικές διαφ.                             -                               -                                     -                           -                              -                             -                         -                                 -   

31/12/2010         6.991.584,07       28.256.787,75             63.258.574,26     4.659.949,05         9.680.726,67       1.906.738,88       219.649,92        114.974.010,60   
         
Αποσβέσεις         

01/01/2010         4.068.827,71             21.920.411,11     1.792.909,11         5.445.778,51                             -         54.914,53          33.282.840,97   
Προσθήκες            919.486,76               3.088.522,02        291.921,71            839.276,97                             -         31.767,27             5.170.974,74   
Μειώσεις                             -                               -   -              359.548,46   -       26.195,22   -           42.429,92                             -                         -   -            428.173,60   

Συναλλαγµατικές διαφ.                             -                               -                                     -                           -                              -                             -                         -                                 -   

31/12/2010                             -          4.988.314,47             24.649.384,67     2.058.635,61         6.242.625,56                             -         86.681,80          38.025.642,11   
     

        
    

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2010 
  

6.991.584,07        23.268.473,28   
  

38.609.189,59     2.601.313,44   
  

3.438.101,11       1.906.738,88      132.968,12          76.948.368,49   
 
 
 
 
 



 
 

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

31- ∆εκεµβρίου 2010 
 

 
Σελίδα 49 από 63 

 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2009 έχει ως εξής: 

 

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) 

Σύνολο 

Κόστος         

01/01/2009      6.962.438,07       21.541.916,56        55.936.820,07       4.346.669,82       7.823.511,54      8.263.860,56      71.413,62     104.946.630,24   
Αγορές                      -         1.698.278,43             841.115,55        280.536,35       1.446.601,93      3.773.815,08      40.850,52          8.081.197,9   
Πωλήσεις                      -   -           30.689,00   -          157.071,66   -       28.564,53   -       124.354,89   -      429.043,69                  -   -       769.723,77   
Ολοκλήρωση έργων                      -         3.794.475,29          4.941.050,65                      -                        -   -   8.735.525,94                  -                     0,00   
Συναλλαγµατικές διαφ.                      -   -         542.437,00                15.213,0   -         2.351,00   -             572,00   -      112.449,00   -    1.538,00   -       644.134,00   

31/12/2009      6.962.438,07       26.461.544,28        61.577.127,61      4.596.290,64       9.145.186,58       2.760.657,01    110.726,14     111.613.970,33   
         
Αποσβέσεις         

01/01/2009        3.353.523,02        19.299.611,10      1.529.904,06       4.736.965,39                       -      39.070,78       28.959.074,35   
Προσθήκες           715.182,18          2.720.432,01        286.608,38          769.661,70                       -      15.816,75         4.507.701,02   
Μειώσεις                      -                          -   -            99.946,00   -       22.992,33   -         60.610,58                       -                  -   -       183.548,91   

Συναλλαγµατικές διαφ.                 123,00                   314,00   -            611,00   -             238,00                       -            27,00   -              385,00   

31/12/2009                      -         4.068.828,20        21.920.411,11      1.792.909,11       5.445.778,51                       -      54.914,53       33.282.841,46   
         

        Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2009      6.962.438,07       22.392.716,08        39.656.716,50      2.803.381,53       3.699.408,07      2.760.657,01      55.811,61       78.331.128,87   
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4.9. Κέρδη ανά µετοχή  
 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη χρήσης   προς το σταθµισµένο µέσο   
αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης:  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
 31/12/2010  31/12/2009 
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους      2.039.702,16     2.012.507,33   

Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών Μετοχών      9.742.920,00     9.742.920,00   
    

Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ               0,2094              0,2066   
    
    
Ο ΟΜΙΛΟΣ    
 31/12/2010  31/12/2009 
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους      1.342.169,14      1.138.646,65   

Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών Μετοχών      9.742.920,00     9.742.920,00   
    

Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ               0,1378              0,1169   
    

 
 

4.10. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
 

Οι συµµετοχές αποτιµώνται στην αξία κτήσεως:  

 31/12/2010 Συµµετοχή 31/12/2009 Συµµετοχή 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ     1.827.325,99   60%  1.827.325,99   60% 
KARAMOLEGOS BAKERY S.A.     9.300.000,00   80%  6.800.000,00   80% 
   11.127.325,99     8.627.325,99    

 

Στην "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η "ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ". Το ποσοστό συµµετοχής της  "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 90% 

  
Η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. (µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας)   δεν έχει καµία συµµετοχή σε 
άλλη εταιρεία.  
 
Η Εταιρεία έχει προβεί στην αποµείωση της αξίας συµµετοχής της προς την KARAMOLEGOS ROMANIA S.A. κατά 
700.000 εκ. €. σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης που έκλεισε µε 31/12/2010. Η αποτίµηση έγινε µε βάση 
επταετές Επιχειρηµατικό Σχέδιο 2011-2017. 
 
 
 

4.11. ∆οσµένες εγγυήσεις:  
         

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Εγγυήσεις - ∆ΕΗ           20.713,28           18.800,19           9.650,58                 9.650,58   
Εγγυήσεις - Ενοικίων          218.906,30          125.109,32         67.202,99               58.024,84   

Λοιπές             1.619,72             1.582,81                     -                          -   

         241.239,30          145.492,32         76.853,57               67.675,42   
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4.12. Αποθέµατα: 

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Εµπορεύµατα     247.472,83       209.664,67        211.461,34       174.413,80   
Προϊόντα 'Έτοιµα & Ηµιτελή     514.714,25       639.121,59        139.063,17       361.152,44   

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά 
συσκευασίας  1.268.812,77    1.110.394,97        523.336,41       497.185,36   

Ανταλλακτικά Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
και Μεταφορικών Μέσων     237.204,24       196.100,29        230.061,49       196.100,29   

  2.268.204,09    2.155.281,52     1.103.922,41    1.228.851,89   
     

 
4.13. Πελάτες και λοιποί Χρεώστες : 
 

Όλες  οι  απαιτήσεις  είναι  βραχυπρόθεσµες  και  δεν  απαιτείται  προεξόφληση  κατά  την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού.  
 
Τα ποσά που απεικονίζονται στον Ισολογισµό εµπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  βάσει  
των  εκτιµήσεων  της  ∆ιοίκησης  που  βασίζονται  στην  προηγούµενη εµπειρία.  
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Πελάτες   15.710.153,98    14.520.086,85    15.915.656,00     13.762.966,13   
Επιταγές Εισπρακτέες   20.120.632,55    19.167.325,36    16.948.542,22     15.672.913,76   
Γραµµάτια εισπρακτέα         36.013,82          25.954,02          36.013,82           25.954,02   
Γραµµάτια σε καθυστέρηση         34.748,61          34.748,61     
Επιταγές σε καθυστέρηση        290.461,12         332.508,65         289.161,12          331.208,65   

Χρεώστες διάφοροι     2.364.704,15      1.229.815,26      2.741.103,27       1.837.364,24   
Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις -   1.649.391,85   -   1.096.488,85   -   1.461.263,43   -      911.263,43   

   36.907.322,38     34.213.949,90    34.469.213,00     30.719.143,37   

     
 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µία µεγάλη  πελατειακή βάση  των οποίων η 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση τους παρακολουθείται διαρκώς.  Ο Όµιλος έχει προβεί σε πρόβλεψη 
αποµείωσης των υπολοίπων των πελατών κατά την χρήση 2010, 553 χιλ.€. Η εταιρεία εκτιµά ότι πέραν 
από τις σχηµατισθείσες προβλέψεις δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από απαιτήσεις.  
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Η ενηλικίωση από εµπορικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παρακάτω: 
 

  Ληξιπρόθεσµα 
εντός 30 
ηµερών  

 Ληξιπρόθεσµα 
εντός 31-59 
ηµερών  

 
Ληξιπρόθεσµα 

εντός 60-
119ηµερών  

 
Ληξιπρόθεσµα 
εντός 120 -
149ηµερών  

 Ληξιπρόθεσµα  
150 >ηµερών  

 Απαιτήσεις µη 
Ληξιπρόθεσµες  ΣΥΝΟΛΟ  

 ΠΕΛΑΤΕΣ    
1.385.183,84   

  
413.666,59   

  
213.032,49   

  
2.367,71   

       604.580,31    
13.296.825,06   

  
15.915.656,00   

 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  

  
1.520.368,19   

  
3.505.691,31   

  
6.358.270,63   

  
2.964.694,60   

   2.599.517,49      
16.948.542,22   

 ΣΥΝΟΛΟ  
  

2.905.552,03   
  

3.919.357,90   
  

6.571.303,12   
  

2.967.062,31   
   3.204.097,80     

13.296.825,06   
  

32.864.198,22   

 
 
 

4.14. Χρεώστες ∆ιάφοροι 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Προκαταβολές προσωπικού             29.152,46               33.951,73              29.152,46               33.951,73   
∆άνεια προσωπικού             60.946,02               89.439,18              60.946,02               89.439,18   
∆οσοληπτικοι Λογαριασµοί µελών ∆.Σ.             38.307,69               49.191,87              38.307,69               49.191,87   
Ελληνικό  ∆ηµόσιο           318.532,07               77.600,63            235.501,62               37.914,97   
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από Θυγατρικές         1.374.832,18          1.059.355,25   
Προκαταβολές προµηθευτών           381.822,43               22.921,62            333.495,64    
Προκαταβολές Συµµετοχών            450.000,00     

Χρεώστες  ∆ιάφοροι        1.535.943,48             506.710,23            668.867,66             567.411,24   

        2.364.704,15          1.229.815,26         2.741.103,27          1.837.264,24   
     

 
 

4.15. Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
 

Η απαίτηση της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.  από τις θυγατρικές της  είναι: 
2,533 εκ. € και 2,024 εκ. € υποχρεώσεις των θυγατρικών προς την µητρική. 

 
4.16. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Ταµείο         98.487,37       126.182,62          31.237,10            36.447,23   

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας        319.168,98       640.846,75          19.626,64          289.696,47   

        417.656,35       767.029,37          50.863,74          326.143,70   
     

 
 
 

4.17. 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 2010 και 2009 
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4.18. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις: 

 
Οµολογιακά δάνεια  

 
Οι  µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις  αφορούν  κυρίως  οµολογιακό  δάνειο ύψους 26.000.000.    Σκοπός    
του    δανείου    ήταν    η    αναδιάρθρωση    των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Το εν λόγω 
οµολογιακό δάνειο είναι ενυπόθηκο µε τα πάγια της εταιρείας, µε βασικό επιτόκιο κυµαινόµενο, βασιζόµενο 
σε επιτόκιο euripi  Η Εταιρεία έχει την Υποχρέωση να τηρεί τους παρακάτω δείκτες: 

• Σύνολο Υποχρεώσεων προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων να είναι µικρότερος ή ίσος του 2,5 στις 
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις και µικρότερος ή ίσος του 3 στις ενοποιηµένες 

• Συνολικός Τραπεζικός ∆ανεισµός προς Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων  να είναι 
µικρότερος ή ίσος του 5 

• Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους να είναι µεγαλύτερος ή ίσος 
του 1,5 

 
Κατά τις 31.12.2010 η Εταιρεία είχε συµµορφωθεί µε τους παραπάνω δείκτες. 
Οι  µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται  : 
 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Οµολογιακά δάνεια (1)     21.940.937,5    24.666.861,90      21.940.937,5       24.554.361,9   
∆άνεια Τραπεζών     7.304.028,00      6.997.809,10      1.388.220,00       1.727.300,00   
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις        402.092,73         400.409,56                       -                       -   

   29.647.058,23    32.065.080,56    23.329.157,50     26.281.661,90   

Μακροπρόθεσµος 
∆ανεισµός πληρωτέος  την 
επόµενη χρήση     3.792.947,08      4.189.492,18      2.739.080,00       2.739.080,00   

     3.792.947,08      4.189.492,18      2.739.080,00       2.739.080,00   
     

 
Ανάλυση Μακροπρόθεσµου ∆ανεισµού   
 
 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2010 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

1/1/2011 
ΛΗΞΗ 

Οµολογιακό ∆άνειο     
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε  24.340.937,50    2.400.000,00     21.940.937,50   24/10/2016 

  24.340.937,50    2.400.000,00     21.940.937,50    
EUROBANK       477.300,00         89.080,00          388.220,00   20/03/2014 
EUROBANK       500.000,00           500.000,00   14/04/2013 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ       750.000,00       250.000,00          500.000,00   31/07/2013 
    1.727.300,00       339.080,00       1.388.220,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  26.068.237,50     2.739.080,00     23.329.157,50    
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ     

EUROBANK       112.500,00       112.500,00                       -   15/07/2011 
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ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2010 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

1/1/2011 
ΛΗΞΗ 

EUROBANK       300.000,00           300.000,00   14/04/2013 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ    1.401.877,81          1.877,81       1.400.000,00   24/03/2014 
PROTONBANK       360.000,00         90.000,00          270.000,00   30/09/2014 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ       766.493,27         16.493,27          750.000,00   31/07/2014 
Leasing       402.092,73                     -          402.092,73   10/2014 

ΣΥΝΟΛΟ     3.342.963,81       220.871,08       3.122.092,73    
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.     

BANCPOST     4.028.804,00       832.996,00       3.195.808,00   04/06/2014 
ΣΥΝΟΛΟ     4.028.804,00        832.996,00       3.195.808,00    

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΙΛΟΥ  33.440.005,31    3.792.947,08     29.647.058,23    

     
 
 
 
 

4.19. ∆ιάφορες Προβλέψεις 
   

Συµπεριλαµβάνονται οι σωρευτικές προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία που προβλέπονται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις του Ν2112/20 καθώς επίσης και η πρόβλεψη 
φόρου εισοδήµατος για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σηµείωση  4.4). 
Η Prudential Co. Ltd.  εκπόνησε την αναλογιστική µελέτη, βάσει του ∆ΛΠ 19. 
    
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
 Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία           539.643,56    477.910,49    416.903,41     361.512,44   
Φόρος εισοδήµατος για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις     260.400,03    210.400,00     220.000,00     170.000,00   

  800.043,59    688.310,49    636.903,41     531.512,44   
     

 
 

 
 
 
 
 
4.20. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Επιχορήγηση  Ν. 3299/2004   2.165.730,17     2.558.317,55    2.165.730,17    2.558.317,55   
Επιχορήγηση  Ν. 2601/2000     208.056,84       217.764,14       208.056,84       217.764,14   
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις     100.600,03      

  2.474.387,04    2.776.081,69     2.373.787,01    2.776.081,69   
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4.21. Βραχυπρόθεσµα δάνεια  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Τράπεζες-Βραχυπρόθεσµες   22.197.016,57      21.674.578,91          17.405.838,89      15.950.024,43    

Μακροπρόθεσµες Υποχρ. Πλ. Την 
επόµενη χρήση     3.792.947,08        4.189.492,18            2.739.080,00        2.739.080,00    

   25.989.963,65      25.864.071,09          20.144.918,89      18.689.104,43    
     

 
 
 
4.22. Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Προµηθευτές    8.548.726,77      8.805.653,85      5.703.775,71      4.648.021,35   
Επιταγές Πληρωτέες    4.095.833,09      3.304.432,57      2.328.929,05      2.175.479,47   

Πιστωτές διάφοροι     4.618.535,52      4.087.738,01      6.102.568,20      4.213.602,27   

  17.263.095,37    16.197.824,43    14.135.272,96    11.037.103,09   
     

 
 
 
 

4.23. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις : 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί       760.496,95         794.207,25         524.764,80         526.946,28   
Μερίσµατα πληρωτέα           1.025,42            6.585,87            1.025,42            6.585,87   

Έσοδα εποµένων χρήσεων         96.204,91         115.849,15                      -            3.110,75   

       857.727,28         916.642,27         525.790,22         536.642,90   
     

 
 
 
 
 
 
4.24. Μερίσµατα πληρωτέα 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μερίσµατα πληρωτέα  31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου           6.585,87              6.446,09             6.585,87              6.446,09    

Εγκεκριµένα µερίσµατα χρήσεως 2009         97.429,20            97.429,20            97.429,20            97.429,20    

Μείον : Πληρωθέντα µερίσµατα εντός της 
χρήσης περιόδου -      102.989,65    -       97.289,42    -     102.989,65    -       97.289,42    

Μερίσµατα πληρωτέα  την  31/12/2010           1.025,42              6.585,87             1.025,42              6.585,87    
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4.25. Αναβαλλόµενη φορολογία  

 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
 
 
 
 2009 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 
Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   3.492.825,76           474.599,33        3.967.425,09   
Προβλέψεις  -   151.796,42   -          16.387,98   -       168.184,40   
Έξοδα εγκατάστασης -   409.285,08             20.725,00   -       388.560,08   
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις     155.091,62             15.042,23          170.133,85   
Εσοδα επόµενων χρήσεων -   135.079,06   -          76.588,89   -       211.667,95   

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων            177,69   -          12.953,13   -         12.775,44   

Αποτίµηση χρεογράφων       21.264,24             21.264,24   

Φορολογική Ζηµιά                  -                         -                        -   

    

Σύνολο   2.973.198,75           404.436,57        3.377.635,32   
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 
Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   3.967.425,09           402.985,38        4.370.410,47   
Προβλέψεις  -   168.184,40   -        128.133,83   -       296.318,23   
Έξοδα εγκατάστασης -   388.560,08    -       388.560,08   
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις     170.133,85           170.133,85   
Εσοδα επόµενων χρήσεων -   211.667,95   -          11.560,02   -       223.227,97   
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -     12.775,44   -          12.435,02   -         25.210,46   
Αποτίµηση χρεογράφων       21.264,24             21.264,24   

Φορολογική Ζηµιά                  -                         -                        -   

   3.377.635,32           250.856,51         3.628.491,83   
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 2009 

ΟΜΙΛΟΣ Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 
Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις       4.943.476,88           397.025,97          5.340.502,85   
Προβλέψεις  -       151.796,42   -          16.387,98   -        168.184,40   
Έξοδα εγκατάστασης -       977.259,73   -          25.253,09   -      1.002.512,82   
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις        155.091,66             15.042,23            170.133,89   
Εσοδα επόµενων χρήσεων -       136.538,50   -         76.588,89   -        213.127,39   

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -           1.884,95   -          42.716,30   -          44.601,25   

Αποτίµηση χρεογράφων          21.264,24               21.264,24   

Λοιπά  -        148.849,71   -        148.849,71   

Φορολογική Ζηµιά -       542.768,56           254.820,13   -        287.948,43   
Σύνολο       3.309.584,62           357.092,37          3.666.676,99   

Συναλλαγµατικές διαφορές χρέωση 
στα Λοιπά αποθεµατικά µετατροπής 
από RON  σε € -        18.352,00               8.858,00   -            9.494,00   

Σύνολο       3.291.232,62           365.950,37          3.657.182,99   
 
 
 

 2010 

ΟΜΙΛΟΣ Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 
Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις       5.339.902,86             53.782,33          5.393.685,19   
Προβλέψεις  -       168.184,40   -        128.133,83   -        296.318,23   
Έξοδα εγκατάστασης -     1.002.512,82           140.888,74   -        861.624,08   
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις        170.133,89   -          86.299,85              83.834,04   
Εσοδα επόµενων χρήσεων -       213.127,39   -          11.560,02   -        224.687,41   
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -         44.601,25             13.073,22   -          31.528,03   
Αποτίµηση χρεογράφων          21.264,24               21.264,24   
Λοιπά -       148.849,71           148.849,71                         -   

Φορολογική Ζηµιά -       287.948,43           281.276,94   -            6.671,49  
Σύνολο       3.666.676,99           411.877,24          4.077.954,24   

Συναλλαγµατικές διαφορές χρέωση 
στα Λοιπά αποθεµατικά µετατροπής 
από RON  σε € -           9.494,00               9.494,00                         -   

Σύνολο       3.657.182,99           421.371,24          4.077.954,24   
 
 
 
Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου έχει γίνει µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές, όπως ορίζονται στο 
Νόµο 3697/2008  
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4.26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες : 
 
 
 Οι πωλήσεις προ της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ αφορά προϊόντα αρτοποιίας καθώς επίσης και οι πωλήσεις της 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ προς την ΑΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 
 

 01/01/- 31/12/2010 
Πωλήσεις ΚΜΟΛ προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ                   25.100,45    
Πωλήσεις  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προς ΚΜΟΛ                 656.227,02    
Πωλήσεις   ΚΜΟΛ  προς KARAMOLEGOS BAKERY S.A.                  127.016,82    
Πωλήσεις  KARAMOLEGOS BAKERY S.A.  προς ΚΜΟΛ                 216.298,29    

Σύνολο              1.024.642,58    
  

Ενοίκια                 239.292,72    
 
 
4.27. Εµπράγµατα βάρη  

 
• Επί  των  ακινήτων     της  Εταιρείας   υφίσταται  προσηµείωση υποθήκης  ύψους 30.000.000€  

προς  εξασφάλιση  του  οµολογιακού  δανείου .    
• Επί των ακινήτων της KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.  υφίσταται υποθήκη  ύψους 

5.110.000€. 
 
 

4.28. 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 :  
 
Για την εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. µέχρι και την χρήση  2007. Για τις χρήσεις 
2008, 2009 και 2010   οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
 
Για την εταιρεία   ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ   µέχρι και την χρήση 2008. Για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 οι  
φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
 
Για την εταιρεία   «KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.”   Για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010 οι  
φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
 
 

 
Επωνυµία      Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

 
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.                3 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ                                                                                      2 
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.                                     3 
 

 
 

4.29. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 
 
 Από  την  λήξη  της  Κλεοµένης  χρήσεως  2010 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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Οι ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από τις σελίδες 1έως 23 και από τις σελίδες 
26 έως 63 εγκρίθηκαν  κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 18η Μαρτίου 2011  

 
 

Κορωπί,   18 Μαρτίου 2011 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ :     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος :    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια   : ΕΛΕΝΗ Γ. ΧΑΛΙΩΤΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου  AΤΩΝΙΑ Ε. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 
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5. Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 
 

Οι παρακάτω  Ανακοινώσεις / Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ‘Όπως επίσης και 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας karamolegos-bkr.gr 
 
Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας ww. karamolegos-bkr.gr βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
 
 
 

Θέµα Ηµεροµηνία ∆ιαδικτυακός Τόπος 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 19/11/2010  http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1290183534-OIKAT2010T3.pdf 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   27/8/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1282927495-SP2010T2.pdf 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   27/8/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1282927290-OIKAT2010T2.pdf 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / 
πληρωµής µερίσµατος 

25/6/2010  
http://www.karamolegos-
bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=51&the3id= 
113&theid=113&open1=31&open2=51&open3=113&thepid=299&page=1 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 25/6/2010  
http://www.karamolegos-
bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=50&the3id= 
112&theid=112&open1=31&open2=50&open3=112&thepid=298&page=1 

Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010  1/6/2010  
http://www.karamolegos-
bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid= 
106&open1=24&open2=106&thepid=225&page=1 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 28/5/2010  
http://www.karamolegos-
bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=49&the3id
=111&theid=111&open1=31&open2=49&open3=111&thepid=226&page=1 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   27/5/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1301335942-OIKAT2010T1.pdf 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   27/5/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1301335818-SP2010T1.pdf 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2009 ΕΩΣ 
31/12/2009 

29/3/2010  
http://www.karamolegos-
bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid= 
106&open1=24&open2=106&thepid=223&page=2 

http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=51&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=51&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=50&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=50&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=49&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=31&the2id=49&the3id
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=24&the2id=106&theid


 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

31- ∆εκεµβρίου 2010 
 

 
Σελίδα 63 από 63 

 
 

Θέµα Ηµεροµηνία ∆ιαδικτυακός Τόπος 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   25/3/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1277379732-OIKAT2009T4_3.pdf 
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ   25/3/2010 http://www.karamolegos-bkr.gr/images/products/1275552674-SP2009.pdf 
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγµένης Εταιρίας 

11/2/2010  
http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=34&theid= 
34&open1=34&open2=46&thepid=242&page=1 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγµένης Εταιρίας 11/2/2010  

http://www.karamolegos-bkr.gr/details13.php?lang=1&inv=1&wh=1&the1id=34&theid= 
34&open1=34&open2=46&thepid=242&page=1 
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