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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ποσά σε Ευρώ εκ. 31/03/2011 31/12/2010 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
   Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
   Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
   Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4.7     52.611.910,62        53.369.564,08    

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 4,9     11.127.325,99        11.127.325,99    

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

           80.959,57              76.853,57    

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
 

    63.820.196,18        64.573.743,64    

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   Απνζέκαηα 
 

      1.081.837,99          1.103.922,41    

Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 4,10     38.627.283,71        34.469.213,00    

Υξεόγξαθα 
 

               145,00                   145,00    

Έμνδα Δπνκέλσλ ρξήζεσλ 
 

         312.156,35             310.655,51    

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακηαθά ηζνδύλακα 4,11          190.637,94              50.863,74    

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  
 

    40.212.060,99        35.934.799,66    

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 
 

  104.032.257,17      100.508.543,30    

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
   Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο 
   Ίδηα θεθάιαηα 
   Μεηνρηθό θεθάιαην 4,12 -     3.897.168,00    -     3.897.168,00    

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 
 

-   13.412.164,40    -   13.412.164,40    

Λνηπά Απνζεκαηηθά  
 

-   12.253.042,29    -   12.253.042,29    

ύλνιν   
 

-   29.562.374,69    -   29.562.374,69    

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 
 

-        752.556,51    -     2.039.702,16    

Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ 
 

-     5.361.656,81    -     3.321.954,65    

ύλνιν  Ιδίσλ θεθαιαίσλ  
 

-   35.676.588,01    -   34.924.031,50    

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 
   ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

-   35.676.588,01    -   34.924.031,50    

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
   Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 4,13 -   23.159.617,50    -   23.329.157,50    

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 

-     3.710.223,86    -     3.628.491,83    

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο 4,19 -        636.903,41    -       636.903,41    

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4,14 -     2.373.787,01    -     2.373.787,01    

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ    -   29.880.531,78    -   29.968.339,75    

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
   Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 4,15 -   13.428.435,87    -   14.135.272,96    

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 
 

-   19.765.859,02    -   17.405.838,89    

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 

-        943.237,62    -       810.189,98    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επόκελε ρξήζε 4,13 -     2.739.080,00    -     2.739.080,00    

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

-     1.598.524,87    -       525.790,22    

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 

-   38.475.137,38    -   35.616.172,05    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

-   68.355.669,16    -   65.584.511,80    

 ύλνιν  Παζεηηθνύ 
 

- 104.032.257,17    - 100.508.543,30    

     

 Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

Ο ΟΜΗΛΟ 

Ποσά σε Ευρώ εκ. 31/03/2011 31/12/2010 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
   Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
   Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 4,7          130.144,29             132.968,12    

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4,7     76.452.707,55        76.815.400,37    

Τπεξαμία 
 

         228.348,51             228.348,51    

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 
 

                      -                            -      

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

                      -                            -      

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

         279.345,30             241.239,30    

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
 

    77.090.545,65        77.417.956,30    

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   Απνζέκαηα 
 

      2.450.232,94          2.268.204,09    

Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 4,10     40.700.583,62        36.907.322,38    

Υξεόγξαθα 
 

               290,00                   290,00    

Έμνδα Δπνκέλσλ ρξήζεσλ 
 

         340.360,46             349.669,86    

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακηαθά ηζνδύλακα 4,11          584.864,83             417.656,35    

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  
 

    44.076.331,85        39.943.142,68    

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 
 

  121.166.877,50      117.361.098,98    

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
   Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο 
   Ίδηα θεθάιαηα 
   Μεηνρηθό θεθάιαην 4,12 -     3.897.168,00    -     3.897.168,00    

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 
 

-   13.412.164,40    -   13.412.164,40    

Λνηπά Απνζεκαηηθά  
 

-   11.477.348,78    -   11.300.113,12    

ύλνιν   
 

-   28.786.681,18    -   28.609.445,52    

Απνηειέζκαηα  πεξηόδνπ 
 

-        696.063,97    -     1.547.509,36    

Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ 
 

-     3.490.079,94    -     1.950.937,79    

ύλνιν  Ιδίσλ θεθαιαίσλ  
 

-   32.972.825,09    -   32.107.892,67    

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 
 

-     3.276.297,00    -     3.270.969,70    

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

-   36.249.122,09    -   35.378.862,37    

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
   Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 4,13 -   28.993.958,32    -   29.647.058,23    

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 

-     3.971.116,74    -     4.077.954,24    

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο 4,19 -        759.643,56    -       759.643,56    

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4,14 -     2.508.387,04    -     2.474.387,04    

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ    -   36.233.105,66    -   36.959.043,07    

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
   Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 4,15 -   17.326.702,18    -   17.263.095,37    

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 
 

-   24.740.264,93    -   22.197.016,57    

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 

-        932.380,51    -       912.407,24    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο 
ζηελ επόκελε ρξήζε 4,13 -     3.883.683,89    -     3.792.947,08    

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

-     1.801.618,24    -       857.727,28    

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 

-   48.684.649,75    -   45.023.193,54    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

-   84.917.755,41    -   81.982.236,61    

 ύλνιν  Παζεηηθνύ 
 

- 121.166.877,50    - 117.361.098,98    

     

Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

  

01/01-
31/03/2011 

01/01-
31/03/2010 

01/01-
31/03/2011 

01/01-
31/03/2010 

      Ποσά σε Ευρώ 
 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
εκ. 

    Πσιήζεηο 
 

18.751.283,22   16.497.516,16   15.396.332,63   13.391.590,73   

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 
 

-9.977.575,65   -8.557.577,52   -7.933.699,08   -6.698.673,58   

Μηθηό Κέξδνο 
 

8.773.707,57   7.939.938,64   7.462.633,55   6.692.917,15   

Λεηηνπξγηθά έμνδα - έζνδα (θαζαξά) 
     Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 
 

239.366,25   252.855,49   211.486,26   160.687,22   

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο  
 

-1.007.514,72   -929.442,31   -748.068,97   -682.962,12   

Έμνδα Δξεπλώλ 
 

-18.589,50   -20.662,22   -18.589,50   -20.662,22   

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 
 

-6.234.054,01   -5.509.063,56   -5.207.221,36   -4.579.340,79   

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ/ (εζόδσλ) 
 

-7.020.791,98   -6.206.312,60   -5.762.393,57   -5.122.277,91   

      
Λεηηνπξγηθά θέξδε 

 

1.752.915,59   1.733.626,03   1.700.239,98   1.570.639,24   

      Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 
 

-843.403,07   -786.311,02   -759.558,20   -590.039,27   

Κέξδε πξν θόξσλ 
 

909.512,52   947.315,01   940.681,78   980.599,97   

      Φόξνο εηζνδήκαηνο           4,3 -208.121,25   -279.304,09   -188.125,27   -235.343,99   

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (Α) 
 

701.391,27   668.010,92   752.556,51   745.255,98   

      Καηαλέκνληαη ζε : 
     Ηδηνθηήηεο  κεηξηθήο 
 

696.063,97   649.856,18   752.556,51   745.255,98   

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 
 

5.327,30   18.154,74                           -                              -      

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (Β) 4,4 168.868,45   182.605,00   

   
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ έμνδα κεηά από θόξνπο (Α+ 
Β) 870.259,72   850.615,92   

  Ηδηνθηήηεο  κεηξηθήο 
 

830.957,81   795.940,18   

  Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 
 

39.301,91   54.675,74   

  

      Κέξδε αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 
 

0,0714   0,0667   0,0772   0,0765   

κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 
     

      
Κέρδη / (ζημιές) προ θόρων, 

τρημαηοδοηικών, επενδσηικών 

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων  
 

3.033.695,89   2.919.377,68        2.593.699,92        2.422.213,69    

 

 Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
ππέξ ην άξηην 

Σαθηηθό 
απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα 
Απνζεκαηηθά 

 Απνζεκαηηθά 
Δηδηθώλ 

Γηαηάμεσλ 

Λνηπά 
Απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθά 
Αλαπξνζαξκνγήο 

Κέξδε εηο λέν ύλνιν 

Καζαξά ζέζε 31/12/2010 
         

Τπόινηπν 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    

Μεηαβνιέο Πεξηόδνπ 
        

                      -      

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
        

                      -      

 Κέξδε Πεξηόδνπ                        -                             -                       -                          -                            -                          -                            -             745.255,98    
         

745.255,98    

 Τπόινηπν 31ε  Μαξηίνπ 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    
     

4.994.265,20    
    

33.727.014,52    

          
Καζαξά ζέζε 31/03/2011 

         
Τπόινηπν 01/01/2011 

      
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    

Μεηαβνιέο Πεξηόδνπ 
        

                      -      

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
        

                      -      

 Κέξδε Πεξηόδνπ                        -                             -                       -                          -                            -                          -                            -             752.556,51    
         

752.556,51    

 Τπόινηπν 31ε  Μαξηίνπ 2011  
      

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    
     

6.114.213,32    
    

35.676.588,01    

 

 

Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΟΜΗΛΟ 

 

 

 

Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
ππέξ ην άξηην 

Σαθηηθό 
απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα 
Απνζεκαηηθά 

 Απνζεκαηηθά 
Δηδηθώλ 

Γηαηάμεσλ 

Λνηπά 
Απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθά 
Αλαπξνζαξκνγήο 

Κέξδε εηο λέν 
Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο 

ύλνιν 

Καζαξά ζέζε 31/03/2010 
          

Τπόινηπν 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    

Μεηαβνιέο Πεξηόδνπ 
 

                       -                       -                          -                            -             182.605,00                          -                          -      
 

         182.605,00    

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
         

                      -      

 Κέξδε Πεξηόδνπ                        -                             -                       -                          -                            -                          -                            -             649.856,18              18.154,74             668.010,92    

 Τπόινηπν 31ε  Μαξηίνπ 
2010  

      
3.897.168,00    

     
13.412.164,40    

    
 458.255,88    

     
1.125.000,00    

      
2.975.287,06    

 
   -   622.259,05    

    
   6.602.703,22    

     
3.537.559,18    

      
2.669.836,72    

     
34.055.715,41    

Καζαξά ζέζε 31/03/2011 
          

Καζαξά ζέζε 01/01/2011 
      

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    

Μεηαβνιέο Πεξηόδνπ                       -                             -                       -                          -                14.196,52           168.617,29                          -      -        13.945,36    
 

         168.868,45    

Απόθηεζε ζπγαηξηθήο 
        

                      -                            -      

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
       

                    -      

 
                      -      

 Κέξδε Πεξηόδνπ                        -                             -                       -                          -                            -                          -                            -             696.063,97                5.327,30             701.391,27    

 Τπόινηπν 31ε  Μαξηίνπ 
2011  

      
3.897.168,00    

     
13.412.164,40    

 
    575.065,66    

     
1.125.000,00    

      
3.718.483,58    

 
     - 531.851,76    

   
    6.602.703,22    

     
4.174.091,99    

      
3.276.297,00    

     
36.249.122,09    

 

Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 
31/03/2011 31/03/2010 

Σακεηαθέο  Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
   Κέξδε  πξν θόξσλ         940.681,78           980.599,97    

   Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

  Απνζβέζεηο        893.459,94           851.574,45    

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη αϋισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  Πξνβιέςεηο     1.335.022,81        2.434.757,57    

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

  Απνηειέζκαηα ( έζνδα, έμνδα θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο                     -                          -      

Υξεσζηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα        759.558,20           590.039,27    

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ. θεθ. Κίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Μείσζε / ( Αύμεζε) Απνζέκαηα          22.084,42             57.886,89    

Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ -   4.163.677,53    -   2.642.387,38    

(Μείσζε) / Αύμεζε  ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -      192.893,23    -      417.126,34    

Μείνλ: 

  Υξεσζηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -      759.558,20    -      590.039,27    

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -       55.077,63    -       81.348,19    

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  (α) -   1.220.399,44        1.183.956,97    

   Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

  Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θνηλ. & ινηπώλ επελδύζεσλ -      694.500,00    
 Αγνξά  ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ -      242.899,68    -      470.856,08    

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο  ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ        107.093,19             24.268,48    

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 

  Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα                     -                          -      

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -      830.306,49    -      446.587,60    

   Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

  Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα     2.360.020,13    
 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -      169.540,00    -      683.874,95    

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 

 
                    -      

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα                     -                          -      

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)     2.190.480,13    -      683.874,95    

   Καζαξή αύμεζε/ ( κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ)        139.774,20             53.494,42    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ          50.863,74           326.143,70    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο  πεξηόδνπ        190.637,94           379.638,12    

 

Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΗΛΟ 

 

 

 
31/03/2011 31/03/2010 

Σακεηαθέο  Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
   Κέξδε  πξν θόξσλ         909.512,52           947.315,01    

   Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

  Απνζβέζεηο     1.280.780,30        1.185.751,65    

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη αϋισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ                     -      
 Πξνβιέςεηο     1.335.022,81        2.434.757,57    

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -      331.708,32           182.605,00    

Απνηειέζκαηα ( έζνδα, έμνδα θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο                     -                          -      

Υξεσζηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα        992.127,80           786.311,02    

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ. θεθ. Κίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Μείσζε / ( Αύμεζε) Απνζέκαηα -      182.028,85    -       75.050,29    

Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ -   3.391.723,12    -   2.550.523,74    

(Μείσζε) / Αύμεζε  ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -      925.615,80    -      188.377,73    

Μείνλ: 

  Υξεσζηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -      992.127,80    -      786.311,02    

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -       92.978,07    -       81.348,19    

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  (α) -   1.398.738,53        1.855.129,28    

   Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

  Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θνηλ. & ινηπώλ επελδύζεσλ -      694.500,00                        -      

Αγνξά  ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ -      543.659,24    -   1.094.948,69    

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο  ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ        128.720,99             36.371,02    

Σόθνη εηζπξαρζέληεο                     -                          -      

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα                     -                          -      

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -   1.109.438,25    -   1.058.577,67    

   Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ        694.500,00                        -      

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα     2.551.592,52           151.337,83    

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -      528.444,07    -      851.886,39    

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -       42.263,19                        -      

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα                     -                          -      

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)     2.675.385,26    -      700.548,56    

   Καζαξή αύμεζε/ ( κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ)        167.208,48             96.003,05    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ        417.656,35           767.029,37    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο  πεξηόδνπ        584.864,83           863.032,42    

   Οι επιζσναπηόμενες ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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1. Γεληθή πιεξνθόξεζε  

 
1.1. Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο   «Α Ρ Σ Ο Β Η Ο Μ Ζ Υ Α Ν Η Α         Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Δ  Γ Κ Ο    Α.Δ.»   γηα 

ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2011 έρνπλ εγθξηζεί ππό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 20
ε 
  Μαΐνπ 2011.  

1.2. ύζηαζε εηαηξείαο.  
 

H εηαηξεία «Α Ρ Σ Ο Β Η Ο Μ Ζ Υ Α Ν Η Α          Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Δ  Γ Κ Ο  Α.Δ.», ηδξύζεθε κε ηελ ζεκεξηλή ηεο λνκηθή 

κνξθή ζηηο 07.11.1989 (ΦΔΚ 3882/09.11.1989). Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο  έρεη  νξηζζεί  ελελήληα (90)  ρξόληα  δειαδή    
έσο  ηελ 31.12. 2079.  Γηα  ηελ ιεηηνπξγία  ησλ  εξγνζηαζηαθώλ  εγθαηαζηάζεσλ  ηεο  εηαηξείαο  έρεη  εθδνζεί  από  ηελ 
δηεύζπλζε Οξπθηνύ Πινύηνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ε ππ΄ αξηζκνύ 
2781/1998 άδεηα ιεηηνπξγίαο.  
 

1.3. Έδξα  

 
Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Σδήκα, Κνξσπί. Ζ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε είλαη : www. karamolegos- bkr. gr.  

 
1.4. θνπόο  
 

1.4.1. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξεία εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο.  
1.4.2. Ζ ζπκκεηνρή ή ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε νπνηαδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαλδήπνηε ζθνπό ζπλαθή κε ην ζθνπό 

ηεο εηαηξείαο.  
1.4.3. Ζ  ίδξπζε  ππνθαηαζηεκάησλ,  πξαθηνξείσλ,  γξαθείσλ  ζε  νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδνο θαη ην εμσηεξηθό θαη 

ε εθκεηάιιεπζε απηώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξείαο.  
1.4.4. Ζ αληηπξνζώπεπζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνύο ζθνπνύ.  
1.4.5. Ζ θηήζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε κέζνπ κεηαθνξάο θαη ε θηήζε αθηλήησλ πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξείαο  

 
 
2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. 

 
 

2.1. Βάζε θαηάξηηζεο 

 
Οη  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο    έρνπλ  θαηαξηηζηεί  ζύκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34  «Δλδηάκεζε 
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηώζεηο 
πνπ απαηηνύληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε  ρξήζε πνπ έιεμε ηε  31 Γεθεκβξίνπ 
2010, εθηόο από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
κεηά ηελ Η Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 

2.2. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ. 

 
Σα παξαθάησ πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. Ζ 
εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε από ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ λέσλ πξνηύπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηώλ 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 

Γ.Π.Υ.Α. 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Δπηρεηξεκαηηθέο πλελώζεηο»,  

Δηζήγαγε  ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν Γ.Π.Υ.Α. 3, πνπ αθνξνύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ δηθαησκάησλ άλεπ 

ειέγρνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα επηκεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία θαηά ηελ απόθηεζε, ηελ εμνδνπνίεζε ηνπ  

θόζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απόθηεζε,  θαη ηελ αλαγλώξηζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνπ απνηειέζκαηνο από 

ηελ επαλεπηκέηξεζε  ηνπ ελδερόκελνπ αληαιιάγκαηνο  πνπ ηαμηλνκήζεθε  σο ππνρξέσζε. Γελ είρε εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ 

εηαηξεία. 

 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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Γ.Λ.Π.  27 (Αλαζεσξεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξόηππν, νη 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο πνπ δελ αζθνύλ έιεγρν αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε εθόζνλ δελ θαηαιήγνπλ ζε απώιεηα 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. ε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηπρόλ ελαπνκέλνλ ηκήκα ηεο επέλδπζεο επηκεηξάηε ζε εύινγε 

αμία θαη ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Γελ είρε εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

Γ.Π.Υ.Α. 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» 

Αληηθείκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ν ρεηξηζκόο ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ ζηηο αηνκηθέο ή μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νληόηεηαο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο θαη ε νπνία δελ έρεη δέζκεπζε λα δηαθαλνλίζεη ηελ ζπλαιιαγή. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είραλ εθαξκνγή από ηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

Γ.Λ.Π. 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη  λα εθαξκόδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πόζν 

έλαο αληηζηαζκηδόκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Γελ 

είρε εθαξκνγή  ζηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία, δηόηη δελ αλαιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο  αληηζηάζκηζεο. 

 

Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξόζζεηεο Σξνπνπνηήζεηο γηα ηνπο Δθαξκόδνληεο γηα Πξώηε Φνξά ηα Γ.Π.Υ.Α.». 

Ζ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη πξόζζεηεο εμαηξέζεηο (ρξήζε ηεθκαηξόκελνπ θόζηνπο) γηα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε νληνηήησλ πνπ εμάγνπλ πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην θαη εθαξκόδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α.  γηα πξώηε θνξά. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ είρε  εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

Γηεξκελεία  12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο   

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή  ζε νληόηεηεο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρώξεζεο. Γελ είρε  εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη 

ηελ εηαηξεία 

 

Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο Με Σακηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζε Ηδηνθηήηεο». 

Ζ δηεξκελεία νξίδεη, όηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε ηακηαθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, επηκεηξάηε ζε εύινγε αμία  

θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή  εγθξίλεηαη από ην αξκόδην όξγαλν. ην ηέινο θάζε ρξήζεσο αλαθνξάο θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ, ηπρόλ δηαθνξά κεηαμύ εύινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη  ηεο ππνρξέσζεο 

γηα δηαλνκή,  αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ  είρε εθαξκνγή από ηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

Γηεξκελεία 18 «Μεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ από Πειάηεο».  

Ζ δηεξκελεία αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ιήςεο ελζσκάησλ παγίσλ από πειάηεο, κε ζθνπό ηελ ζύλδεζή ηνπο κε δίθηπν ή ηελ 

παξνρή πξνο απηνύο, ζπλερνύο πξόζβαζεο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο, ή γηα ακθόηεξα. Ζ δηεξκελεία δελ είρε  εθαξκνγή ζηνλ όκηιν 

θαη ηελ Δηαηξεία.  

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε  δηάθνξα πξόηππα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηα πξόηππα 

(Γ.Π.Υ.Α 2, Γ.Π.Υ.Α. 5, Γ.Π.Υ.Α 8,  Γ.Λ.Π. 1, Γ.Λ.Π. 7, Γ.Λ.Π. 17,  Γ.Λ.Π. 18, Γ.Λ.Π. 36, Γ.Λ.Π.38,  Γ.Λ.Π. 39, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ 

(IFRIC 9 θαη ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (IFRIC 16 . Γελ είραλ εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία.     
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ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΜΔ ΗΥΤ ΓΗΑ ΔΣΉΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΑΡΥΊΕΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 01.01.2010 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 32 «Καηάηαμε Γηθαησκάησλ» πνπ εθδόζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.02.2010. Βάζεη ηεο ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζεο, δηθαηώκαηα, δηθαηώκαηα πξναίξεζεο, ή δηθαηώκαηα 

αγνξάο κεηνρώλ, γηα απόθηεζε ελόο ζηαζεξνύ αξηζκνύ ηδίσλ κεηνρώλ κηαο νληόηεηαο έλαληη ελόο  ζηαζεξνύ πνζνύ 

νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο, είλαη ζπκκεηνρηθόο ηίηινο αλ ε νληόηεηα ηα πξνζθέξεη αλαινγηθά ζε όινπο ηνπ ππάξρνληεο ηδηνθηήηεο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ κε παξάγσγσλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ηεο. Ζ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή 

ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε από ηηο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 γηα 

εθαξκόδνληεο ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξώηε θνξά», πνπ εθδόζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη έρεη ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2010. Ζ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ  Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ» πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρύ γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011. Σν λέν πξόηππν απινπνίεζε ηνλ νξηζκό ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

θαη έδσζε θάπνηεο εμαηξέζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο νληόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θξάηνο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηώδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα –Γλσζηνπνηήζεηο», κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2011 θαη πξνβιέπεη ηελ παξάζεζε γλσζηνπνηήζεσλ ζε κηα ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

αθνξά  κεηαβηβαζζέληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ δηαγξάθνληαη θαη  ηπρόλ ζπλερή αλάκεημε ζηα ελ ιόγσ  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

«Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία» πνπ εθδόζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013. Σν λέν πξόηππν απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη  πξνβιέπεη  όηη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνύληαη βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη 

επηκεηξώληαη είηε ζηελ εύινγε αμία είηε ζην απνζβέζηκν θόζηνο θηήζεσο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηνλ όκηιν 

θαη ηελ εηαηξεία.  

 

Γηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ηνλ Μάην ηνπ 2010, κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θπξίσο  ηελ ή κεηά ηελ 

01.01.2011, ζηα εμήο πξόηππα: «Γ.Π.Υ.Α. 1», «Γ.Π.Υ.Α. 3» «Γ.Π.Υ.Α. 7» «Γ.Λ.Π. 1» «Γ.Λ.Π. 27» «Γ.Λ.Π. 34» θαη «ΓΗΔΜΖΝΔΗΑ 

13», νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηώδε  επίδξαζε ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

IFRIC (ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ 19) «Αληηθαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε πκκεηνρηθνύο Σίηινπο» πνπ εθδόζεθε 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2010, ε νπνία θαζνξίδεη ην ινγηζηηθό 

ρεηξηζκό θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ππνρξεώζεσλ  κηαο νληόηεηαο κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο ηεο. Βάζεη ηεο ελ ιόγσ Γηεξκελείαο, ε 

δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη εύινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ ελ ιόγσ Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή γηα ηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 

 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Γηεξκελείαο 14 Πξνπιεξσκή ηεο Διάρηζηεο Απαίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο» πνπ εθδόζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρύ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011. Ζ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ όκηιν θαη ηελ εηαηξεία. 
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2.3. Δλνπνίεζε  
 

Οη   ελνπνηεκέλεο   νηθνλνκηθέο   θαηαζηάζεηο   απνηεινύληαη   από   ηηο   νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη ησλ   
ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηεο. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν ‘Όκηινο έρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεγαιύηεξν 
ηνπ κηζνύ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο  
αξρέο  πνπ  αθνινπζνύληαη.  ηνλ  παξαθάησ  πίλαθα  απεηθνλίδνληαη  νη εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε:  

 

Δηαηξεία Έδξα % πκκεηνρήο Μέζνδνο Δλνπνίεζεο 

ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. 

Θέζε Σδήκα Κνξσπί Μεηξηθή  

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ ΑΒΔΔ Θέζε Σδήκα Κνξσπί 60% Οιηθή ελνπνίεζε 
KARAMOLEGOS BAKERY  
ROMANIA S.A. 

Popesti- Leordeni 
Ρνπκαλία 

80% Οιηθή ελνπνίεζε 

 
 

Δηαηξεία Έδξα % πκκεηνρήο Μέζνδνο Δλνπνίεζεο 

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ ΑΒΔΔ Θέζε Σδήκα Κνξσπί Μεηξηθή  
ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΒΔ Θέζε Σδήκα Κνξσπί 90% Οιηθή ελνπνίεζε  

 
 
Ζ ζπγαηξηθή είλαη επηρείξεζε πάλσ ζηελ νπνία αζθείηαη έιεγρνο από ηελ κεηξηθή. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθώλ 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα είλαη νκνηόκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηνλ Όκηιν.  

 

2.4. Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ απεηθνλίδνληαη ζην  ηνπηθό  λόκηζκα  πνπ  ηζρύεη  ζηελ  
ρώξα  πνπ  δξαζηεξηνπνηνύληαη. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη ζε €, ην νπνίν απνηειεί ην 
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο θαη λόκηζκα αλαθνξάο ηνπ Οκίινπ.  

Οη  ζπλαιιαγέο  πνπ  πξαγκαηνπνηνύληαη  ζε  μέλν  λόκηζκα  κεηαηξέπνληαη  ζην ηνπηθό λόκηζκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηξερνπζώλ ηζνηηκηώλ πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγώλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ θαηαρώξεζε ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγώλ θαζώο θαη από ηελ κεηαηξνπή ζην  ηέινο  ηεο  ρξήζεο  
ησλ  ζηνηρείσλ  ηνπ  ελεξγεηηθνύ  θαη  ηνπ  παζεηηθνύ, θαηαρσξνύληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.  

 
2.5. Πάγηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 
Οη ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθό θόζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, εθηόο από ηελ 
θαηεγνξία ησλ νηθνπέδσλ όπνπ απεηθνλίδεηαη ην ηζηνξηθό θόζηνο θηήζεσο. Οη απνζβέζεηο απνηηκώληαη κε ζηαζεξνύο 
ζπληειεζηέο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ησλ παγίσλ.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ETH 

Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 35 - 40 
Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 15 - 25 
Λνηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 8 - 20 
Έπηπια θαη ζθεύε 8 - 15 
Μεηαθνξηθά κέζα 10 - 15 
Ζιεθηξνληθνί  ππνινγηζηέο  θαη  ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα  4 -   6 

 
 
Οη  αμίεο  ησλ  κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ  θαη  εμνπιηζκνύ  επηζθνπνύληαη  γηα ελδερόκελε απνκείσζε αμίαο όηαλ 
γεγνλόηα θαη ζπγθπξίεο δίδνπλ ελδείμεηο γηα ηέηνηα απνκείσζε   όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο θαη εθηηκάηαη όηη ε αμία 
είλαη θαηώηεξε ηεο αλαθηήζηκεο απηή αλαζεσξείηαη.  

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαζώο  θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ αλαζεσξνύληαη  θαη αλαπξνζαξκόδνληαη, εθόζνλ θξηζεί 
ζθόπηκν, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ.  
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Σα  θέξδε  θαη  δεκίεο  πνπ  πξνθύπηνπλ  από  ηελ  πώιεζε  παγίσλ  ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδνληαη  από  ηελ  δηαθνξά  
πνπ  πξνθύπηεη  κεηαμύ  ηνπ  εζόδνπ  θαη  ηεο αλαπόζβεζηεο  αμίαο  πνπ  εκθαλίδεηαη  ζηα  βηβιία  θαη  
ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζην ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα.  

 
2.6. Απαμίσζε αμίαο παγίσλ  

 
ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζώκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ώζηε λα πξνζδηνξίδεη αλ ηπρόλ ηα πάγηα απηά έρνπλ  ππνζηεί  απαμίσζε  ηεο  αμίαο  ηνπο.  Λόγνο  
απαμίσζεο  ζπληξέρεη  όηαλ  ε αλαπόζβεζηε    αμία  ησλ  ελζώκαησλ  παγίσλ  ζηνηρείσλ  είλαη  κεγαιύηεξε  από  ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιύηεξε κεηαμύ ηεο εύινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα 
πώιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο.  

 

2.7. Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  
 

Οη  επελδύζεηο  ζε  ζπλδεδεκέλεο  επηρεηξήζεηο  απνηηκώληαη  ζην  θόζηνο  θηήζεσο, κεηνύκελν κε ηπρόλ απαμίσζεο ηεο 
αμίαο ησλ.  

 

2.8. Απνζέκαηα  
 

Σα  απνζέκαηα  απνηηκώληαη  ζηελ  ρακειόηεξε  ηηκή  κεηαμύ  ηεο  ηηκήο  θηήζεο  θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ 
ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κεζόδνπ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνύ θόζηνπο. Σν θόζηνο ησλ εηνίκσλ θαη ησλ εκηηειώλ 
απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη,  ην  θόζηνο  ησλ  πιηθώλ,  ην  άκεζν  εξγαηηθό  θόζηνο  θαη  ηα  γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. 

Κόζηνο δαλεηζκνύ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.  

 
2.9. Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη  
 

Ζ εηαηξεία παξέρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ε νπνία βαζίδεηαη ζην   νηθνλνκηθό κέγεζνο ηνπ  πειάηε  θαη  ζε  νηθνλνκηθέο  
πιεξνθνξίεο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κ΄  απηόλ. ε θάζε εκεξνκελία  ηζνινγηζκνύ νη απαηηήζεηο  εθηηκώληαη γηα  λα  
πξνζδηνξηζηεί  ε αλαγθαηόηεηα  ε κε  πξόβιεςεο  γηα  επηζθαιείο  απαηηήζεηο.  Σν ππόινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξόβιεςεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ αλαζεσξείηε έηζη ώζηε λα απεηθνλίδεη ηνπο πξνβιεπόκελνπο θηλδύλνπο. 
Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα κε δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνύλ όιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο.  

 
2.10. Γάλεηα Σξαπεδώλ  

 
Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδώλ   θαη   νη   ινγαξηαζκνί   θίλεζεο   θεθαιαίσλ θαηαρσξνύληαη,  ζηελ  εύινγε  αμία  ηνπο.  
Σν  θόζηνο  δαλεηζκνύ  θαηαρσξείηαη  ζηελ θαηάζηαζε  απνηειεζκάησλ  ηεο  πεξηόδνπ  πνπ  έρεη  πξαγκαηνπνηεζεί  
εθηόο  ηνπ θόζηνπο  δαλεηζκνύ  πνπ  ζρεηίδεηαη  άκεζα  κε  ηελ  αγνξά,  θαηαζθεπή  επηιέμηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνύ ζε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.   Ζ εηαηξεία δαλείζηεθε θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ απόθηεζε ή θαηαζθεπή επηιέμηκνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνύ.  

 

2.11. Μηζζώζεηο  
 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηελ εηαηξεία νπζηαζηηθά όινπο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε 
αθνινπζνύλ ηελ θπξηόηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνύληαη   σο   πεξηνπζηαθά   ζηνηρεία.   Σα   κηζζώκαηα 
επηκεξίδνληαη   ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζε κείσζε ηεο αλεμόθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη πνπ λα πξνθύπηεη  έλα  
ζηαζεξό  πεξηνδηθό  επηηόθην  πάλσ  ζην  ελαπνκέλνλ  ππόινηπν  ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί 
ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο.  

 

2.12. Φνξνινγία  
 

Ζ  δαπάλε  ηνπ  θόξνπ  είλαη  ην  άζξνηζκα  ηνπ  ηξέρνληνο  πιεξσηένπ  θαη  ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ. Ο θόξνο 
εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ζπληειεζηή, 20% γηα ηε 
ρξήζε 2011. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία είλαη ν θόξνο πνπ νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιόγσ ρξνληθήο δηαθνξάο   ζηελ   
θνξνινγία   εζόδσλ   ή   θνξνινγηθή   αλαγλώξηζε   εμόδσλ   θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην πνζνζηό ζηελ αμία πνπ 
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αλακέλεηαη λα αλαθύςεη κειινληηθά.   Ζ αλαβαιιόκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνύο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρύζνπλ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Ζ 
αλαβαιιόκελε θνξνινγία επηβαξύλεη ή σθειεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, εθηόο ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ αθνξά 
πνζά πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηελ   θαζαξή ζέζε. Οη  αμίεο  ππνινγίδνληαη  θαηά  ηελ  εκεξνκελία  ηνπ     εθάζηνηε  
Ηζνινγηζκνύ  θαη αλαζεσξνύληαη αλαιόγσο.  

 
2.13. Γηαλνκή κεξηζκάησλ  

 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά 
ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.  

Ο Διιεληθόο εκπνξηθόο λόκνο θαζνξίδεη ζηηο εηαηξείεο λα αλαγγέιινπλ κέξηζκα 35% ησλ  θεξδώλ     κεηά  θόξσλ  θαη  
κεηά  ηνλ  ζρεκαηηζκό  ηαθηηθνύ  απνζεκαηηθνύ  ή ηνπιάρηζηνλ  6% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Μέξηζκα 
κηθξόηεξν ηνπ 35%     ησλ  θεξδώλ  κεηά  θόξσλ  θαη  ζρεκαηηδόκελν  ηαθηηθό  απνζεκαηηθό,  αιιά κεγαιύηεξν ηνπ 6% 
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ   κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κπνξεί λα απνθαζηζζεί κε έγθξηζε ηνπ 70%   ησλ κεηνρώλ.  

 

2.14. Πηζησηέο  
 

Ζ απνηίκεζε ησλ πηζησηώλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεώζεσλ.  

 
2.15. Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο  
 

Οη   θξαηηθέο   επηρνξεγήζεηο   πνπ   αθνξνύλ   ηελ   επηδόηεζε   παγίσλ   ζηνηρείσλ, θαηαρσξνύληαη όηαλ ππάξρεη ε 
βεβαηόηεηα όηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηνπο ζρεηηθνύ όξνπο.   Όηαλ νη θξαηηθέο 
επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε πάγην ζηνηρείν, ε αμία πηζηώλεηαη ζε ινγαξηαζκό αλαβαιιόκελνπ εζόδνπ θαη κεηαθέξεηαη 
ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ κε ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ.  

 

2.16. Παξνρέο θαηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε πξνζσπηθνύ  
 

ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδόηεζε  νπνηνπδήπνηε  
κέινπο  ηνπ  πξνζσπηθνύ  λα  θαηαβάιεη  ζ’  απηό ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη 
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ην πνζό πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο:  

 Σν ρξόλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία  

 Σελ κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο θαη  

 Λνηπνύο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππό ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  
 

Ζ εηαηξεία αλέζεζε ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο θαη εθηηκνύκελε  θαηά  ηελ 31/12/2010  
ππνρξέσζε  έρεη  ινγηζηηθά  απνηππσζεί  θαη  πεξηιακβάλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Τπνρξέσζε πνπ αθνξά 
πξνεγνύκελεο ρξήζεηο   έρεη δηαρσξηζηεί θαη επεξεάζεη απ’ επζείαο ηα ‘ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ 
ρξήζε επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

 

2.17. Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη όηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα   ηζηνξηθώλ   
γεγνλόησλ.  Οη   πξνβιέςεηο   επαλεμεηάδνληαη   ζε   θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ.  

 

2.18. Κύθινο εξγαζηώλ  
 

Ο   θύθινο   εξγαζηώλ   ινγηζηηθνπνηείηαη   θαηά   ηελ   πξαγκαηνπνίεζή   ηνπ   θαη αληηπξνζσπεύεη  έζνδα  από  
πσιήζεηο  πξντόλησλ  θαη  εκπνξεπκάησλ  ηα  νπνία κεηώλνληαη   κε ηηο εθπηώζεηο πξνο ηνπο πειάηεο.  
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3. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ 
 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνύλ ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδύλσλ 
ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ, δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ, πηζησηηθώλ θηλδύλσλ θαη θηλδύλσλ ξεπζηόηεηαο. Σν 
ζπλνιηθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ ηνπ Οκίινπ έρεη  ζηόρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ απόδνζε.  

Ζ Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν 
Όκηινο. Απηό πεξηιακβάλεη, ζε  ζπλεξγαζία κε ηηο δηάθνξεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, ηελ αλαγλώξηζε, απνηίκεζε θαη αλ 
ρξεηαζηεί ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ. Ζ Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο 
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηεινύληαη θπξίσο από ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ππέξ-
αλάιεςεο, ινγαξηαζκνύο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από 
ζπκβόιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.   

 

3.1. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνύο θηλδύλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο από επελδύζεηο ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Θα 
εθηηκάηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε από ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζα κειεηάηαη ην ελδερόκελν  ν 
θίλδπλνο απηόο λα αληηκεησπίδεηαη κε ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα. 

 

3.2. Κίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεώζεσλ παξαθνινπζείηαη  θαη ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη  ηελ ρξεκαηνδόηεζε 
πξνβαίλνληαο ζε ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξόζεζκνπ θαη καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ.  Ζ ζρέζε κεηαμύ δαλεηζκνύ 
κε ζηαζεξό επηηόθην θαη ηνπ δαλεηζκνύ κε θπκαηλόκελν επηηόθην ειέγρεηαη θαη θαζνξίδεηαη από ηελ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ. 
Σν επηηόθην ηνπ βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ είλαη θπκαηλόκελν ( δηαηξαπεδηθό πξνζθεξόκελν επηηόθην κε 
πξνθαζνξηζκέλν πεξηζώξην. 

 
 

3.3. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 

Ο Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνύο πηζησηηθνύο θίλδύλνπο. Οη απαηηήζεηο από πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο από 
κηα επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηώλ παξαθνινπζείηαη δηαξθώο θαη όηαλ θξίλεηαη 
αλαγθαίν δεηείηαη επηπιένλ εμαζθάιηζε κε εγγπήζεηο. Ο Όκηινο έρεη πξνβεί  ζε  αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο πίζησζεο. 
Δηδηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ειέγρεη ην κέγεζνο ηεο παξνρήο ηεο πίζησζεο θαζώο θαη ηα πηζησηηθά όξηα ησλ 
ινγαξηαζκώλ. ‘Όπνπ δηαπηζηώλεηαη πηζησηηθόο θίλδπλνο γίλεηαη πξόβιεςε επηζθαινύο απαηηήζεσο. Γηα ηελ πεξίνδν 
01.01.2011-31.03.2011, ε δηνίθεζε ζεώξεζε όηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθόο πηζησηηθόο θίλδπλνο πνπ λα κελ 
θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή θάιπςε ή από πξόβιεςε επηζθαινύο απαηηήζεσο 

3.4. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο. 
 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ 
ηξαπεδηθώλ νξίσλ. Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έιιεηςε επαξθνύο 
ξεπζηόηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο 
εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ηνλ Όκηιν είλαη επαξθείο γηα λα αληηκεησπηζζεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε 
ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ.  

 

3.5. Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 
 

Ο Όκηινο  ζηνρεύεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηελ θεθαιαηαθήο ηνπ δηάξζξσζε ( ζρέζε κεηαμύ δαλεηζκνύ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ). 
θνπόο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο αμίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επειημίαο. Δπηδίσμε  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα από 1:3 
έσο 1:1  
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4. εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  
 
 
 

4.1. Λνγηζηηθέο κέζνδνη 

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31-12-2010. 
 
 
 

4.2. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 
Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο  Δηαηξίαο: 

 
 
 

   Όκηινο Δηαηξία 

31
ε
 Μαξηίνπ 2011 615 386 

31
ε
 Μαξηίνπ 2010 606 391 

      ‘ 
 

4.3. Φνξνινγία  

 
Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή 20% γηα ηελ πεξίνδν . Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο δελ 
νξηζηηθνπνηείηαη πξηλ ηα βηβιία ειεγρζνύλ από ηηο Διιεληθέο Φνξνινγηθέο αξρέο. Σέηνηνο έιεγρνο έρεη   δηελεξγεζεί κέρξη 
θαη ηελ ρξήζε ηνπ 2007 γηα ηελ ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ  Α.Δ.  θαη    κέρξη  ηελ  ρξήζε  ηνπ  2009  γηα  
ηελ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ ΑΒΔΔ (ζεκ. 4.21). Γηα ηελ KARAMOLEGOS  BAKERY ROMANIA S.A  νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο είλαη νη 
:2008, 2009 θαη 2010 .   

 
Ο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο γηα ην 2010 ήηαλ 25% , θαη γηα ηελ Ρνπκαλία ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ήηαλ 16% 
 
 
 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
31/03/2011 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2010 

Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο         101.728,01          154.666,84            81.732,03         149.590,63    

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο         106.393,24          141.541,36          106.393,24          85.753,36    

 

        208.121,25          296.208,20          188.125,27         235.343,99    

      
 
 

4.4. Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
 

 Σν πνζό ησλ 182.605€ ( 03/2010), θαη ην πνζό  ησλ 168.868,45€ (03 2011) αθνξά ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 
ηζνινγηζκνύ.  
 
 
4.5. Δπηρεηξεκαηηθνί Σνκείο 

 Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα βάζε ησλ εηαηξεηώλ : 

 ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ ΑΒΔΔ 

 KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 
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Περίοδος 01.01.2011 - 31.03.2011 

 ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ 
Α.Δ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΔΔ ΚARAMOLEGOS 
BAKERY 

ROMANIA S.A. 

Απαινηθή 
ελδνεηαηξηθώλ 

ύλνιν 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 
Δπηρεηξήζεηο 

    11.127.325,99      -    11.127.325,99                          -      

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό      40.212.060,99            5.550.532,62        2.673.246,10    -      4.359.507,86        44.076.331,85    

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

    38.475.137,38           10.101.426,87        4.299.593,36    -      4.359.507,86        48.516.649,75    

 
 
 
 
 

Περίοδος 01.01.2010 - 31.03.2010 

 ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ 
Α.Δ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΔΔ ΚARAMOLEGOS 
BAKERY 

ROMANIA S.A. 

Απαινηθή 
ελδνεηαηξηθώλ 

ύλνιν 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 
Δπηρεηξήζεηο 

      8.627.325,99      -      8.627.325,99                          -      

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό      35.321.125,06            6.017.911,44           512.329,95    -      1.722.049,64        40.129.316,81    

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

    32.707.484,51           10.564.905,69        4.914.645,57    -      1.722.049,64        46.464.986,13    

      

 
 
 
 

Περίοδος 01.01.2011 - 31.03.2011 

 ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ 
Α.Δ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΔΔ 

ΚARAMOLEGKOS 
BAKERY 

ROMANIA S.A. 

Απαινηθή 
ελδνεηαηξηθώλ 

ύλνιν 

Πσιήζεηο       15.396.332,63          
3.266.590,90    

        551.300,65    -       462.940,96         18.751.283,22    

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο            211.486,26              87.525,46                    27,71    -        59.673,18             239.366,25    

      

Κέξδε πξν θόξσλ            940.681,78              98.301,29    -       129.470,55                         -               909.512,52    

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο            752.556,51              78.305,31    -       129.470,55                         -               701.391,27    
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Περίοδος 01.01.2010 - 31.03.2010 

 ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ 
Α.Δ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΔΔ 

ΚARAMOLEGKOS 
BAKERY 

ROMANIA S.A. 

Απαινηθή 
ελδνεηαηξηθώλ 

ύλνιν 

Πσιήζεηο       13.391.590,73          3.299.996,05            106.743,28    -       300.813,90         16.497.516,16    

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο            160.687,22              75.103,34       76.738,11    -        59.673,18             252.855,49    

      

Κέξδε πξν θόξσλ            980.599,97             258.695,78    -       291.980,74              947.315,01    

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο            745.255,98             168.018,76    -       245.263,82              668.010,92    

 
 
 
 
 

 
4.6. Κέξδε αλά κεηνρή  

 
Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ δηαηξώληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο πεξηόδνπ   πξνο ην ζηαζκηζκέλν κέζν   αξηζκό 
θνηλώλ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ:  
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/03/2011 31/03/2010 

   

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο          752.556,51         745.255,98    

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκόο θνηλώλ Μεηνρώλ 9.742.920   9.742.920   

Κέξδε αλά κεηνρή ζε Δπξώ                0,0772               0,0765    

 
Ο ΟΜΗΛΟ 
 

  

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο          701.391,27         668.010,92    

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκόο θνηλώλ Μεηνρώλ 9.742.920   9.742.920   

Κέξδε αλά κεηνρή ζε Δπξώ                0,0720               0,0686    
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4.7. Πάγην Δλεξγεηηθό – Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δηαπηζηώζεθεο όηη δελ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζε ηνπο. 
Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ησλ παγίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01-31/03/2011 έρεη σο εμήο: 
 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
 

 

Γήπεδα-Οηθόπεδα 
Κηίξηα-Σερληθά 

έξγα 
Μεραλήκαηα-

Σερλ.εγθαη.Δμνπι. 
Μεηαθνξηθά Μέζα 

Έπηπια & ινηπόο 
Δμνπιηζκόο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 
ππό εθηέιεζε 

ύλνιν 

Κόζηνο        

01/01/2011     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    

Αγνξέο             3.775,00                 19.717,14           72.075,20            23.722,26          123.610,07                       242.899,67    

Πσιήζεηο   -            29.561,20                      -                          -      -       86.585,53    -                  116.146,73    

Οινθιήξσζε έξγσλ                     -                          -                              -                        -                          -                         -                                      -      

        

31/03/2011             6.581.584,07              20.676.304,83                   42.420.446,59              4.027.763,26               7.534.188,22               1.175.409,71                   82.415.696,68    

        

Απνζβέζεηο        

01/01/2011                     -          4.123.204,23           17.897.845,26      1.830.292,67        5.068.037,50                    28.919.379,66    

Πξνζζήθεο         155.612,61               509.601,18           61.712,30           166.533,85                       -                         893.459,94    

Μεηώζεηο                     -                          -      -              9.053,54                      -                          -                         -      -                      9.053,54    

31/03/2011                             -                  4.278.816,84                   18.398.392,90              1.892.004,97               5.234.571,35                              -                     29.803.786,06    

        

Αλαπόζβεζηε αμία        

31/03/2011             6.581.584,07              16.397.487,99                   24.022.053,69              2.135.758,29               2.299.616,87               1.175.409,71                   52.611.910,62    
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ΟΜΗΛΟ 

 

 
Γήπεδα-

Οηθόπεδα 
Κηίξηα-Σερληθά 

έξγα 
Μεραλήκαηα-

Σερλ.εγθαη.Δμνπι. 
Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

Δμνπιηζκόο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 
ππό εθηέιεζε 

Άπια 
πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία (s/w) 

ύλνιν 

Κόζηνο         

01/01/2011           6.991.584,07            28.256.787,75                 63.258.574,26           4.659.949,05             9.680.726,66            1.906.738,37           219.649,87              114.974.010,03    
Αγνξέο                            -                   123.176,09                      181.906,38                72.075,20                109.754,52                 54.080,79               2.666,06                       543.659,0    

Πσιήζεηο                            -                                 -      -                   39.011,20                             -      -             12.013,80    -            86.585,53    -            164,00    -                137.774,53    

Οινθιήξσζε έξγσλ                            -                                 -                                       -                               -                                 -                                -                           -                                      -      

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ.                17.011,50                 165.431,58                      317.658,51                        -                      2.680,02                 21.591,03               2.614,66                     526.987,30    

31/03/2011           7.008.595,57            28.545.395,42                 63.719.127,95           4.732.024,25             9.781.147,40            1.895.824,65           224.766,59              115.906.881,83    

Απνζβέζεηο         

01/01/2011            4.988.314,48                 24.649.384,17           2.058.635,61             6.242.625,56                              -               86.681,75                38.025.641,55    

Πξνζζήθεο               229.023,61                      772.007,12                74.742,58                198.221,72                              -                 6.785,27                  1.280.780,30    

Μεηώζεηο                            -                                 -      -                     9.053,54                             -                                 -                                -                           -      -                    9.053,54    

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ.                        -                       5.471,63                          2.014,14                21.865,07    -               3.844,49                              -                 1.155,33                       26.661,68    

31/03/2011                            -                5.222.809,72                 25.414.351,89           2.155.243,26             6.437.002,78                              -               94.622,35                39.324.029,99    

Αλαπόζβεζηε αμία         

31/03/2011           7.008.595,57            23.322.585,70                 38.304.776,06           2.576.780,99             3.344.144,62            1.895.824,65           130.144,24                76.582.851,84    
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4.8. Μέξηζκα 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην  ηεο Δηαηξείαο ηελ 13

ε 
 Μαξηίνπ 2011   πξόηεηλε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο πόζνπ 0,01€ 

αλά κεηνρή  (κηθηό πνζό) ζπλνιηθνύ πνζνύ 97.429,20€ γηα ηελ ρξήζε 2010, ην νπνίν ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24 /6 2011.  
 
 

4.9. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  

 
Οη ζπκκεηνρέο απνηηκώληαη ζηελ αμία θηήζεσο:  

 

Ζ ζπγαηξηθή ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΒΔΔ  έρεη ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΒΔΔ  κε 
πνζνζηό 90%.  
Ζ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. (κε έδξα ην Popesti-Leordeni Ρνπκαλίαο)   δελ έρεη θακία 
ζπκκεηνρή ζε άιιε εηαηξεία.  

 

 
31/03/2011 πκκεηνρή 31/12/2010 πκκεηνρή 

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ     1.827.325,99    60%     1.827.325,99    60% 

KARAMOLEGOS BAKERY S.A.     9.300.000,00    80%     9.300.000,00    80% 

 

  11.127.325,99    

 

  11.127.325,99    

 

      
 

4.10. Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 

Πειάηεο   19.238.891,97      15.710.153,98      19.793.494,78      15.915.656,00    

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο   20.517.240,77      20.120.632,55      16.866.636,56      16.948.542,22    

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα          25.954,02             36.013,82             25.954,02             36.013,82    

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε          34.748,61             34.748,61    
  Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε        304.395,16           290.461,12           303.095,16           289.161,12    

Υξεώζηεο δηάθνξνη     2.225.841,94        2.364.704,15        3.099.366,62        2.741.103,27    

Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο -   1.646.488,85    -   1.649.391,85    -   1.461.263,43    -   1.461.263,43    

 

  40.700.583,62      36.907.322,38      38.627.283,71      34.469.213,00    

      
 

 
 

4.11. Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακεηαθά ηζνδύλακα 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 

Σακείν        140.111,28           98.487,37             43.191,45             31.237,10    

Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο        444.753,55         319.168,98           147.446,49             19.626,64    

 

       584.864,83         417.656,35           190.637,94             50.863,74    
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4.12. Μεηνρηθό θεθάιαην: 

 
Σν θαηαβιεκέλν Μεηνρηθό θεθάιαην ηεο Μεηξηθήο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 3.897.168€ θαη δηαηξείηαη ζε 9.742.920 
θνηλέο νλνκαζηηθέο (Κ.Ο.) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,40€ έθαζηε. Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο θαηά ηηο ρξήζεηο 
2009 , 2010  θαη ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2011 
 
 
 

4.13. Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο: 

 
 

 

Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 

Οκνινγηαθά δάλεηα      21.940.937,5      21.940.937,50           21.940.937,50      21.940.937,50    

Γάλεηα Σξαπεδώλ     6.659.277,31        7.304.028,00              1.218.680,0        1.388.220,00    

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο        393.743,51           402.092,73                             -                          -      

 

  28.993.958,32      29.647.058,23           23.159.617,50      23.329.157,50    

Μαθξνπξόζεζκνο Γαλεηζκόο 
πιεξσηέεο ρξήζε ηελ 
επόκελε     3.883.683,89        3.792.947,08             2.739.080,00        2.739.080,00    

 

    3.883.683,89        3.792.947,08             2.739.080,00        2.739.080,00    

 
 
 
 
 
 
 

ΔΣΑΙΡΙΑ 
 ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
31/03/2011  

 ΠΛΗΡΩΣΔΑ 
ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
31/03/2011  

 ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ 

ΓΑΝΔΙΜΟ  
 ΛΗΞΗ  

ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ   24.340.937,50        2.400.000,00           21.940.937,50    24/10/2016 

EUROBANK        932.760,00             89.080,00               843.680,00    20/3/2014 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ         625.000,00           250.000,00               375.000,00    31/7/2010 

ΜΔΡ. ΤΝΟΛΟ 
       

25.898.697,50    
         

2.739.080,00                 23.159.617,50    

 

     ΟΜΙΛΟ 

    ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ     1.421.137,65           254.471,30             1.166.666,35    24/3/2014 

EUROBANK          75.000,00             75.000,00                             -      15/7/2011 

EUROBANK        300.000,00                        -                 300.000,00    14/4/2013 

PROTON        368.788,62             98.788,62               270.000,00    30/9/2014 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ         750.375,00                 375,00               750.000,00    31/7/2013 

BANCPOST     3.669.899,93           715.968,97             2.953.930,96    4/6/2015 

ΜΔΡ. ΤΝΟΛΟ 
         

6.585.201,20    
         

1.144.603,89                   5.440.597,31    

 

     Leasing ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ        393.743,51    
 

           393.743,51      

ΜΔΡ. ΤΝΟΛΟ 
       

32.877.642,21    
         

3.883.683,89                 28.993.958,32    

 

   
                         -      
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4.14. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

Αθνξά ππόινηπν  επηρνξήγεζεο ε νπνία πξνέθπςε από ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε από ην Τπνπξγείν 
Αλάπηπμεο κε ην όξγαλν ειέγρνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε  ηελ Απόθαζε 12045/ΓΒΔ1103/12-06-2007 (βιέπε ζεκ 
2,15 Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο)  πνζνύ 2.373.787,01 €. 
 
 

4.15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί Πηζησηέο 
 

 

Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

31/03/2011 31/12/2010 31/03/2011 31/12/2010 

Πξνκεζεπηέο     8.206.632,73        8.548.726,77        5.072.359,71        5.703.775,71    

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο     4.470.196,07        4.095.833,09        2.838.980,74        2.328.929,05    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο     4.649.873,38        4.618.535,52        5.517.095,42        6.102.568,20    

 

  17.326.702,18      17.263.095,37      13.428.435,87      14.135.272,96    

      
 
4.16. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο : 
 
 

ΔΝΓΟΔΣΑΙΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 01/01/- 31/03/2011 

  

Πσιήζεηο ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. πξνο ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ 5.807,07   

Δλνίθηα ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. πξνο ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ 59.673,18   

 65.480,25 

  

Πσιήζεηο  ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ πξνο ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. 115.658,45   

Πσιήζεηο  KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA πξνο ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. 341.475,44   

Απαίηεζε ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. από ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ  1.122.498,73 

Απαίηεζε ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. από KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA 1.565.788,99 

Τπνρξέσζε ΚΑΡΑΜΟΛΓΚΟ Α.Δ πξνο  KARAMOLEGOS BAKERY RMANIA S.A. 1.671.220,14 

Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  28.097,36 

  

 
4.17. Οη ακνηβέο: 
 

Οη ακνηβέο  ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ηελ 
31.03.2011 αλαιύνληαη σο αθνινύζσο: 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

01/01/- 31/03/2011 01/01/- 31/03/2011 

Ακνηβέο                  114.420,00                      76.920,00    

Δξγνδνηηθέο Δηζθ.                     2.047,47                        2.047,47    

 
                 116.467,47                      78.967,47    
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4.18. Δκπξάγκαηα βάξε  

 
 

Δπί  ησλ  αθηλήησλ     ηεο  Δηαηξείαο  θαη  ηνπ  Οκίινπ  πθίζηαληαη  ππνζήθεο – πξνζεκεηώζεηο  ύςνπο 
35.110.000€  πξνο  εμαζθάιηζε  ηνπ  νκνινγηαθνύ θαη  καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ.  

 
 
 

4.19. Πξνβιέςεηο 
 

4.19.1. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί αληίζηνηρεο 
πξνβιέςεηο. 

 
4.19.2. Οη  πξνβιέςεηο αθνξνύλ :  
 

 
Ο ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία                  539.643,56                     416.903,41    

Φόξνο εηζνδήκαηνο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο                  260.000,00                     220.000,00    

 

                 799.643,56                     636.903,41    

    
4.20. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 
Δπηπιένλ θόξνο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα θαηαινγηζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο από ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν γηα 
ηα αλέιεγθηα έηε.  
 
Ο Όκηινο έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο :  
 
Ζ εηαηξία ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΑ.Δ. κέρξη θαη ηελ ρξήζε  2007. Γηα ηηο ρξήζεηο 2008,  2009 θαη 
2010, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δελ έρεη θαηαζηεί νξηζηηθή.  
 
Ζ εηαηξεία ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΑΒΔΔ κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008. Γηα ηελ ρξήζε η 2010 ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δελ 
έρεη θαηαζηεί νξηζηηθή.  
 
Ζ εηαηξία KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A , γηα ηηο ρξήζεηο 2008,  2009 θαη 2010, ε θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε δελ έρεη θαηαζηεί νξηζηηθή.  
 

 
 

Δπσλπκία      Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο 

 
ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ   ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.                 3 
ΑΠΟΛΛΩΝΗΟ ΑΒΔΔ                     1 
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.                                               3 
 
 
 

4.21. Γεγνλόηα Μεηαγελέζηεξα ηεο Ζκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
 

Από  ηελ  ιήμε  ηεο  Κιενκέλεο  πεξηόδνπ  (31.03.2011), κέρξη  ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνύζαο Δθζέζεσο, 
δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά  γεγνλόηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνύλ εδώ θαη ε όιε πνξεία ησλ εηαηξηθώλ 
εξγαζηώλ βαίλεη νκαιά. 
 
 

4.22. πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο 
 

 
Ηζνηηκία θιεηζίκαηνο 31/03/2011 31/12/2010 

€ 1= RON                 4,1141                   4,2848    
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Κνξσπί,   20 Ματνπ 2011 
 
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. :     ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο :    ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ζ. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα   : ΔΛΔΝΖ  Γ. ΥΑΛΗΩΣΖ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ Γηεπζύληξηα Λνγηζηεξίνπ :   ΑΝΣΩΝΗΑ Δ. ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΔΩ 
31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 
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