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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο  

πνπ  εγθξίζεθαλ   απφ   ην  Γηνηθεηηθφ   πκβνχιην   ηεο «ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡΣΟΤ» 

ζηηο 17 Μαξηίνπ 2011 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηα δίθηπν ζηελ δηεχζπλζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο    

www. karamolegos- bkr. gr.  

 

Ζ παξνχζα έθζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνρεχεη ζηελ πιήξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε  

ησλ  κεηφρσλ  θαη  ησλ  επελδπηψλ  θαη  παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο  θαη  νηθνλνκηθά  ζηνηρεία  

ηα  νπνία  απαηηνχληαη  γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε  ηεο  πεξηνπζηαθήο  θαηάζηαζεο, ησλ  

απνηειεζκάησλ  θαζψο  θαη  ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ  «ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ 

Α.Β.Δ.Δ. ΑΡΣΟΤ» 
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ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ηηρ 31.12.2010 
 
Προς την 
Σακτική Γενική σνέλεσση των Μετότων 

 

χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θσδ. Ν.2190/1920 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζεη  γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, ηελ εμέιημε ησλ  

εξγαζηψλ  ηεο θαη ην νηθνλνκηθφ  απνηέιεζκα  ηεο  δηαρεηξηζηηθήο  πεξηφδνπ  1/1/2010 - 31/12/2010, 

ζπγθάιεζε ηελ  παξνχζα Σαθηηθή  Γεληθή  πλέιεπζε, γηα  λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηνλ απνινγηζκφ 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ θαη ηηο  εηήζηεο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο  παξνπζίαζε άλνδν θαηά 1%, πεξίπνπ, ην 2010, απφ 12,54  εθ. € ην 

2009 αλήιζε ζε 12,65  εθ. € ην 2010. Ζ αχμεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ( λέα 

θαηαζηήκαηα) θαη απφ ηελ δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ.  

Σν κηθηό θέξδνο πεξηνξίζζεθε  θαηά 6,65%, πεξίπνπ, θαη αλήιζε ζην πνζφ ησλ 4,945 εθ. € γηα ην 2010 

έλαληη 5,297 εθ. € ην 2009. Ζ κείσζε πξνέθπςε, θπξίσο, απφ ηελ αχμεζε, παγθνζκίσο, ησλ ηηκψλ ησλ α’ 

πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία.    

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ  κεηψζεθαλ θαηά 1%, πεξίπνπ, θαη αλήιζαλ ζην πνζφ 

ησλ 1,94 εθ. € έλαληη 1,96 εθ. € ην 2009.  

ηελ ρξήζε 2010 ε εηαηξεία εμαγφξαζε, θαηά πνζνζηφ 90% ηελ εηαηξεία ΑΡΣΟΠΟΗΪΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. θαη ζπλέηαμε γηα πξψηε θνξά ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ  
 

 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 1.01-
31.12.2010 

1.01-
31.12.2009 

1.01-
31.12.2010 

1.01-
31.12.2009 

Κύθινο εξγαζηώλ  12.879.854,23  12.543.679,47    12.654.893,78  12.543.679,47    

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)  5.166.150,92     5.297.484,55    4.945.018,73     5.297.484,55    

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ  1.054.981,68     1.142.613,65    1.044.536,92     1.142.613,65    

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  497.327,28        670.758,10    492.593,93        670.758,10    

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο  201.107,98 354.005,32 195.361,58 354.005,32 

Καηαλέκνληαη ζε:  
    

Μεηφρνπο Δηαηξίαο  200.533,34        354.005,32    195.361,58        354.005,32    

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο 574,64 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - 
βαζηθά (ζε Δπξψ)  

                  
             0,20 €  

                  
             0,35 €  

                  
              0,20 €  

                   
              0,35 €  

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) 0 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  1.959.491,55     1.960.376,46    1.942.226,85     1.960.376,46    

 

 



          ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
Σελίδα 5 από 36 

Σα  θέξδε πξν θόξσλ, ηεο εηαηξείαο,  αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 492,59 ρηι.€ γηα ην 2010,  έλαληη ηνπ 

670,76  ρηι. € 2009. Σα θέξδε ηνπ Οκίινπ, πξν θφξσλ,  γηα ηελ ρξήζε 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ  

497,33 ρηι.€. 

Σα  θέξδε κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 195,36 ρηι. € γηα ην 2010  έλαληη ηνπ 354 ρηι..€ 

2009, Σα θέξδε ηνπ Οκίινπ, κεηά απφ θφξνπο, γηα ηελ ρξήζε 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ  201,11 ρηι.€. 

Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ην 2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 5.320 ρηι. € 

απφ 6.118 ρηι. € ην 2009. Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, ην 2010, αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ 5.359 ρηι. € 

Σν ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3.557 ρηι. € ην 2010 απφ 3.362 

ρηι. ην 2009. Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3.562 ρηι. €. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ   

 

Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 

31.12.2010 31.12.2009 

 

31.12.2010 31.12.2009 

ύνολο Καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ 

(01.01.2010 και 01.01.2009 ανηίζηοισα)  3.361.611,94 

 

3.007.606,62    

 

3.361.611,94    

 

3.007.606,62    

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα  κεηά από 

θόξνπο  (ζπλερίδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο) 201.107,98 

    

354.005,32    

    

195.361,58    

    

354.005,32    

 
 3.562.719,92    

 

3.361.611,94    

 

3.556.973,52    

 

3.361.611,94    

Αύμεζε / (κείωζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ 

θεθαιαίνπ  0,00                    -                         -                         -      

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0,00                    -                         -                         -      

Δμαγνξά ζπγαηξηθήο 24.627,94                    -                         -                         -      

ύνολο Καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ 

(31.12.2010 και 31.12.2009 ανηίζηοισα)   3.587.347,86    

 

3.361.611,94    

 

3.556.973,52    

 

3.361.611,94    

 

 

 

Οη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 9.291 ρηι. €. ην 2010 απφ 

10.613 ρηι. € ην 2009. Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ  αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 9.777 ρηι. 

€. ην 2010 

 

Σα ελζώκαηα πάγηα, ηεο εηαηξείαο, αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 10.947 ρηι. € ην 2010 απφ 10.719 ρηι. €  ην 

2009. Σα ελζψκαηα πάγηα, ηνπ Οκίινπ, αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 11.638 ρηι. € ην 2010 Σν χςνο ησλ 

επελδχζεσλ  ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ  ησλ 1.181 ρηι. €, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξά 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηελ αλαλέσζε θαη βειηίσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο ζπγαηξηθήο πνπ ελνπνηήζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

31/12/2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 775 ρηι.€. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ    

 
ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ  
31.12.2010 

 
31.12.2009 

 
31.12.2010 31.12.2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  
    Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία 11.638.069,28 10.719.400,04 10.947.350,91 10.719.400,04 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 326.127,63 10.983,61 42.554,36 10.983,61 
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 164.385,73 77.816,90 589.600,73 77.816,90 

Απνζέκαηα  959.789,68 840.754,63 943.244,01 840.754,63 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο  794.644,12 674.207,72 838.459,32 674.207,72 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.604.164,55 4.602.574,19 3.538.630,63 4.602.574,19 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  17.487.180,99 16.925.737,09 16.899.839,96 16.925.737,09 

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
    Μεηνρηθφ  Κεθάιαην  3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο  542.145,28 341.611,94 536.973,52 341.611,94 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ  
εηαηξίαο (α)  3.562.145,28 3.361.611,94 3.556.973,52 3.361.611,94 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β) 25.202,58 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) =(α) +(β)  3.587.347,86 3.361.611,94 3.556.973,52 3.361.611,94 

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο  3.122.092,73 2.128.261,66 2.988.566,26 2.128.261,66 

Πξνβιεςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο  1.000.554,59 822.483,76 1.062.980,43 822.483,76 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο  4.791.177,68 5.716.300,48 4.965.556,29 5.716.300,48 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  4.986.008,13 4.897.079,25 4.325.763,46 4.897.079,25 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)  13.899.833,13 13.564.125,15 13.342.866,45 13.564.125,15 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+ (δ)  17.487.180,99 16.925.737,09 16.899.839,96 16.925.737,09 
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ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΜΗΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

 
ΟΜΗΛΟ 

 
Δηαηξεία 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 31/12/2010 31/12/2009 

 
31/12/2010 31/12/2009 

Καζαξά Κέξδε  πξν θόξσλ  497.327,28 670.758,10 

 
492.593,93 670.758,10 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

 
    

Απνζβέζεηο 904.509,87 817.762,81 

 
897.689,93 817.762,81 

Πξνβιέςεηο 0,00 11.498,06 

 
0,00 11.498,06 

Απνηειέζκαηα ( έζνδα, έμνδα θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο   0 

 
  0,00 

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 557.654,40 471.855,55 

 
551.942,99 471.855,55 

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

 
    

( Αχμεζε)/Μείσζε Απνζέκαηα -104.011,00 -242.192,39 

 
-102.489,38 -242.192,39 

(Αχμεζε)/Μείσζε απαηηήζεσλ 727.815,92 -785.128,72 

 
680.439,86 -785.128,72 

 Αχμεζε/(Μείσζε)  ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 187.618,73 942.188,09 

 
171.095,60 942.188,09 

Μείνλ:     

 
    

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -557.654,40 -471.855,55 

 
-551.942,99 -471.855,55 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -147.047,25 -49.228,65 

 
-145.349,72 -49.228,65 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο  (α) 

 
2.066.213,54 

 
1.365.657,30 

 

 
1.993.980,21 

 
1.365.657,30 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
     

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θνηλ. & ινηπψλ επελδχζεσλ -450.000,00 0,00 

 
-450.000,00 0,00 

Αγνξά  ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -1.204.868,52 -2.358.407,69 

 
-1.143.560,26 -2.358.407,69 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο  ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 39.455,85 35.595,88 

 
39.455,85 35.595,88 

Σακεηαθά δηαζέζηκα ελνπνηνπκ.Θπγαηξηθψλ 67.189,34 0,00 

 
0,00 0,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 0,00 

 
 0.00 0,00 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0.00 

 
 0.00  0.00 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) -1.548.223,33 

 
-2.322.811,81 

 

 
-1.554.104,41 

 
-2.322.811,81 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

 
    

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ     

 
    

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 214.710,88 696.912,89 

 
214.710,88 696.912,89 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -706.488,29 0.00 

 
-706.488,29 0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
(ρξενιχζηα) -122.597,51 0.00 

 
-101.970,36 0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  0.00  0.00 

 
 0.000  0.00 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) -614.374,92 

 
696.912,89 

 

 
-593.747,77 

 
696.912,89 

      

 
    

Καζαξή αύμεζε/ ( κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ) -96.384,71 -260.241,62 

 
-153.871,97 -260.241,62 

      

 
    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 432.579,67 692.821,30 

 
432.579,67 692.821,30 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

 
336.194,96 

 
   432.579,68 

 

 
278.707,71 

 
432.579,68 
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ΒΑΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο .  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(ΓΠΥΠ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηψλ, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΓΛΠ). 
 

ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ρεηηθά κε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

 

Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή  απφδνζε ηνπ. Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία δελ εθηεινχλ ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί o κηινο θαη ε Δηαηξεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζχλαςε 

δαλείσλ,  ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο θαη ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚ  ΚIΗΓΤΝΟ 

 

Ζ έθζεζε ηoπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη πεξηνξηζκέλε δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν 

ησλ  δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ είλαη ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ  ε  έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπο 

εθηηκάηαη σο ρακειή θαη νη αγνξέο  πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

ζπλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη  είλαη πεξηνξηζκέλνο 

 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ 

 

Σν γεγνλφο φηη ν δαλεηζκφο βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα πεξηζψξηα επηηνθίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο 

ησλ δηαθπκάλζεσλ επηηνθίσλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα  είλαη κηθξέο. Πνιηηηθή ηoπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο  

είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. 

 

ΠΗΣΩΣΗΚ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Ο ‘κηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη απφ κία 

κεγάιε  πειαηεηαθή βάζε  ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο παξαθνινπζείηαη δηαξθψο. πνπ 

δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο. 

 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Ο ‘κηινο θαη ε Δηαηξεία δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο, θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξν ρξήζε. Ζ Δηαηξεία 

θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο κε  ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη 

ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ εηζξνψλ. 

 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.: 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Πφλήζεις   Προχόνηφν  656.227,02 656.227,02 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Αγορά Προχόνηφν 25.100,45 25.100,45 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Λήυη σπηρεζιών 239.292,72 239.292,72 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔΒΔ Πφλήζεις   Προχόνηφν  0,00 182.233,82 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔΒΔ Παροτή σπηρεζιών 0,00 4.371,88 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΔΒΔ Απαιηήζεις  0,00 43.815,09 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ  Τποτρεώζεις  1.118.240,94 1.118.240,94 

Γιεσθσνηικά ζηελέτη & μέλη ηης 
διοίκηζης Αμοιβές 147.331,95 147.331,95 

Γιεσθσνηικά ζηελέτη & μέλη ηης 

διοίκηζης Απαιηήζεις/Τποτρεώζεις 0,00 0,00 

 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2010 

 

Ζ απμεηηθή πνξεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 2010 επηβεβαηψλεη ηε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο εηαηξείαο 

θαηά ηε  ηειεπηαία πεληαεηία. Σν 2011 πηζηεχνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο δεδνκέλνπ 

φηη επεθηείλεηαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πσινχλ αγαζά ηεο εηαηξείαο καο. Ήδε, ζηε ρξήζε 

2010 άλνημαλ δχν λέα θαηαζηήκαηα ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ θαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011 αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πέληε, ηνπιάρηζηνλ, λέα θαηαζηήκαηα ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ. Οη επελδχζεηο ζηνλ θηηξηαθφ θαη 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε είλαη ηθαλά λα 

ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ 

ηα λέα θαηαζηήκαηα. 

 
Απφ ηελ  ιήμε  ηεο θιεηνκέλεο  ρξήζεσο  2010, κέρξη  ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο Δθζέζεσο, δελ 

ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά  γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ εδψ θαη ε φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ 

βαίλεη νκαιά. 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξεί ηα εθηεζέληα  σο  απνινγηζκφ  επί ησλ πεπξαγκέλσλ  ηνπ  θαηά  ηελ  ρξήζε  απφ  

1/1/2010 έσο 31/12/2010  κε ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη πηζηεχεη ζε αλνδηθή  πνξεία ησλ 

εηαηξηθψλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ λέα ρξήζε. 

Δπίζεο ππνβάιιεη ζηελ  παξνχζα  Σαθηηθή  Γεληθή  πλέιεπζε  πξνο εμέηαζε θαη έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/2010, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο 31εο  Γεθεκβξίνπ  

2010, ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 

Ρνψλ θαη απφ ηηο εκεηψζεηο επί απηψλ, θαη επειπηζηεί φηη ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηδηαίηεξε απφθαζή ηεο ζα 

απαιιάμεη  ηα  κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο, γηα ηελ πεξίνδν 

απφ 1/1/2010 κέρξη 31/12/2010. 

Κνξωπί  17/3/2011 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ  ΗΛ.  ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ‘’ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡΣΟΤ’’ 

 
 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

‘’ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ’’ θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, 

πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε 

ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 

ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 
 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ‘’ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ’’ θαη ηεο ζπγαηξηθήο απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Αζήλα, 23  Μαξηίνπ  2011 

 

Ο Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 
 
 
 

Γεώξγηνο  Β. Ναλνύξεο 
Α.Μ.ΟΔΛ 14091 

 
 

Οξθωηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο- 

ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ Α.Δ. 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 396, 153 41 Αγ. Παξαζθεπή 

Α.Μ./ΟΔΛ:  148 
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ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑ ΔΙ 

1. Δλνπνηεκέλα θαη εηαηξηθά ηνηρεία  Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδωλ ηεο ρξήζεο πνπ 

έιεμε ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 2010 

2. Δλνπνηεκέλα θαη εηαηξηθά ηνηρεία  Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2010 

3. Δλνπνηεκέλα θαη εηαηξηθά ηνηρεία  Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηεο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 2010 

4. Δλνπνηεκέλα θαη εηαηξηθά ηνηρεία  Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ρξήζεο  πνπ 

έιεμε ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 2010 

5. εκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 

 
 
 

  
ΟΜΗΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01/01-
31/12/2010 

01/01-
31/12/2009 

01/01-
31/12/2010 

01/01-
31/12/2009 

Πσιήζεηο 4.1 12.879.854,23 12.543.679,47 12.654.893,78 12.543.679,47 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 
 

-7.713.703,31 -7.246.194,92 -7.709.875,05 -7.246.194,92 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 
 

5.166.150,92 5.297.484,55 4.945.018,73 5.297.484,55 
Λεηηνπξγηθά έμνδα - έζνδα (θαζαξά) 

 
    Λνηπά έζνδα / έμνδα (θαζαξά) 4.2 238.937,79 37.925,96 243.309,67 37.925,96 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο  
 -700.442,08 -756.386,38 -692.467,20 -756.386,38 

Έμνδα πσιήζεσλ 
 

-3.649.664,95 -3.436.410,48 -3.451.324,28 -3.436.410,48 
ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ/ 
(εζόδσλ)  -4.111.169,24 -4.154.870,90 -3.900.481,81 -4.154.870,90 

Λεηηνπξγηθά θέξδε 
 1.054.981,68 1.142.613,65 1.044.536,92 1.142.613,65 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 4.5 -557.654,40 -471.855,55 -551.942,99 -471.855,55 

Κέξδε πξν θόξσλ 
 

497.327,28 670.758,10 492.593,93 670.758,10 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 4.4 -296.219,30 -316.752,78 -297.232,35 -316.752,78 

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο(A) 

 

201.107,98 354.005,32 195.361,58 354.005,32 

Καηαλεκόκελα ζε : 
 

     Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  
 200.533,34 -756.386,38 -692.467,20 -756.386,38 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  
 574,64 0,00 0,00 0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  
(Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ έμνδα 
κεηά απφ θφξνπο (Α+ Β)   201.107,98 354.005,32 195.361,58 354.005,32 

Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά 
κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξψ) 4.7 0,20 0,35 0,20 0,35 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη  ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ  

4.6 1.959.491,55 1.960.376,46 1.942.226,85 1.960.376,46 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Δνοποιημένα και μη ενοποιημένα)  

Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ 
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
εκ. 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
     

Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
     

Υπεραξία  228.348,51 0,00 0,00 0,00 

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 4.8 97.779,12 10.983,61 42.554,36 10.983,61 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4.8 11.638.069,28 10.719.400,04 10.947.350,91 10.719.400,04 

πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 
 

0,00 0,00 450.000,00 0,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
     

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.9 164.385,73 77.816,90 139.600,73 77.816,90 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ  

12.128.582,64 10.808.200,55 11.579.506,00 10.808.200,55 

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     

Απνζέκαηα 4.10 959.789,68 840.754,63 943.244,01 840.754,63 

Πειάηεο θαη ινηπνί ρξεψζηεο 4.11 4.028.187,70 4.814.764,33 4.070.315,20 4.814.764,33 

Υξεφγξαθα 
 

145,00 145,00 145,00 145,00 

Έμνδα Δπνκέλσλ ρξήζεσλ 
 

39.014,35 29.292,91 27.922,04 29.292,91 

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακηαθά ηζνδχλακα 4.12 331.461,61 432.579,67 278.707,71 432.579,67 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  
 

5.358.598,34 6.117.536,54 5.320.333,96 6.117.536,54 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 
 

17.487.180,98 16.925.737,09 16.899.839,96 16.925.737,09 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 
     

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο 
     

Ίδηα θεθάιαηα 
     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 4.13 -3.020.000,00 -3.020.000,00 -3.020.000,00 -3.020.000,00 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην 
άξηην  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Λνηπά Απνζεκαηηθά  
 

-34.108,21 -17.923,80 -34.108,21 -17.923,80 

ύλνιν   
 

-3.054.108,21 -3.037.923,80 -3.054.108,21 -3.037.923,80 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 
 

-200.533,34 -354.005,32 -195.361,58 -354.005,32 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ 
 

-307.503,73 30.317,18 -307.503,73 30.317,18 

ύλνιν  Ηδίσλ θεθαιαίσλ  
 

-3.562.145,28 -3.361.611,94 -3.556.973,52 -3.361.611,94 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 
 

-25.202,58 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

-3.587.347,86 -3.361.611,94 -3.556.973,52 -3.361.611,94 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
     

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 4.14 -3.122.092,73 -2.128.261,66 -2.988.566,26 -2.128.261,66 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 4.19 -777.214,41 -665.685,68 -845.982,35 -665.685,68 

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο 4.15 -122.740,15 -156.798,08 -116.398,05 -156.798,08 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

-100.600,03 
 

-100.600,03 
 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ  

-4.122.647,32 -2.950.745,42 -4.051.546,69 -2.950.745,42 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
     

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 4.17 -4.330.982,73 -3.757.947,14 -3.907.684,74 -3.757.947,14 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 4.16 -4.791.177,68 -5.716.300,48 -4.744.685,21 -5.716.300,48 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 

-102.217,26 -77.159,56 -98.256,35 -77.159,56 
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Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 

4.14 -220.871,08 -703.308,18 -220.871,08 -703.308,18 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.18 -331.937,06 -358.664,37 -319.822,37 -358.664,37 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ  

-9.777.185,81 
-

10.613.379,73 
-9.291.319,76 

-
10.613.379,73 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

-
13.899.833,13 

-
13.564.125,15 

-
13.342.866,45 

-
13.564.125,15 

 ύλνιν  Παζεηηθνύ 
 

-
17.487.180,99 

-
16.925.737,09 

-
16.899.839,96 

-
16.925.737,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

εκεηώζεηο επί ηωλ Δηήζηωλ  Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ζπληαρζείζεο ζύκθωλα  κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα  Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

31- Γεθεκβξίνπ 2010 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Δνοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

 

Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ  
        

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Σαθηηθό 
απνζ/θό 

Απνζ/θά 
Δηδηθώλ 

Γηαηάμεσλ 
 

Απνζεκαηηθά 
Αλαπξ/γήο 

Κέξδε εηο 
λέν 

Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο 

ύλνιν 

Καζαξά ζέζε 31/12/2009 
        

Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01 
 

358.140,51 -388.457,69 
 

3.007.606,62 

Κέξδε πεξηφδνπ 
     

354.005,32 
 

354.005,32 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
     

0,00 
 

0,00 

Τπόινηπν 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01 
 

358.140,51 -34.452,37 0,00 3.361.611,94 

Καζαξά ζέζε 31/12/2010 
        

Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01  358.140,51 -34.452,37 0,00 3.361.611,94 

Μεηαβνιέο Υξήζεο 
 

16.184,41 
   

-16.184,41 
 

0,00 

Απφθηεζε ζπγαηξηθήο 
      

24.627,94 24.627,94 

Κέξδε πεξηφδνπ 
     

200.533,34 574,64 201.107,98 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
     

0,00 
 

0,00 

Τπόινηπν 31ε  Γεθεκβξίνπ  
2010 

3.020.000,00 26.043,20 8.065,01 
 

358.140,51 -34.452,37 25.202,58 3.587.347,86 

          
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
        

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Σαθηηθό 
απνζεκαη

ηθό 

Απνζεκαηηθ
ά Δηδηθώλ 
Γηαηάμεσλ 

 
Απνζεκαηηθά 
Αλαπξνζαξκ

νγήο 

Κέξδε εηο 
λέν 

ύλνιν 

 Καζαξά ζέζε 31/12/2009 
       

 Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01  358.140,51 -388.457,69 3.007.606,62 

 Κέξδε πεξηφδνπ 
     

354.005,32 354.005,32 

 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
     

0,00 0,00 

 
Τπόινηπν 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01  358.140,51 -34.452,37 3.361.611,94 

 
Καζαξά ζέζε 31/12/2010 

       
 Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01  358.140,51 -34.452,37 3.361.611,94 

 
Μεηαβνιέο Υξήζεο 

 
16.184,41 

   
-16.184,41 0,00 

 Κέξδε πεξηφδνπ 
     

195.361,58 195.361,58 

 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
     

0,00 0,00 

 
Τπόινηπν 31ε  Γεθεκβξίνπ  
2010 

3.020.000,00 26.043,20 8.065,01  358.140,51 144.724,80 3.556.973,52 

  

 

 



 
 

εκεηώζεηο επί ηωλ Δηήζηωλ  Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ζπληαρζείζεο ζύκθωλα  κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα  Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Έκκεζε Μέζνδνο) 
(Δλνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 
 
 

 
ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Καζαξά Κέξδε  πξν θόξσλ  497.327,28 670.758,10 492.593,93 670.758,10 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο 904.509,87 817.762,81 897.689,93 817.762,81 

Πξνβιέςεηο 0,00 11.498,06 0,00 11.498,06 
Απνηειέζκαηα ( έζνδα, έμνδα θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο   0   0,00 

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 557.654,40 471.855,55 551.942,99 471.855,55 

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

( Αχμεζε)/Μείσζε Απνζέκαηα -104.011,00 -242.192,39 -102.489,38 -242.192,39 

(Αχμεζε)/Μείσζε απαηηήζεσλ 727.815,92 -785.128,72 680.439,86 -785.128,72 

 Αχμεζε/(Μείσζε)  ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 187.618,73 942.188,09 171.095,60 942.188,09 

Μείνλ:         

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -557.654,40 -471.855,55 -551.942,99 -471.855,55 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -147.047,25 -49.228,65 -145.349,72 -49.228,65 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο  (α) 

 
2.066.213,54 

 
1.365.657,30 

 
1.993.980,21 

 
1.365.657,30 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
    

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θνηλ. & ινηπψλ επελδχζεσλ -450.000,00 0,00 -450.000,00 0,00 
Αγνξά  ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ -1.204.868,52 -2.358.407,69 -1.143.560,26 -2.358.407,69 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο  ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 39.455,85 35.595,88 39.455,85 35.595,88 

Σακεηαθά δηαζέζηκα ελνπνηνπκ.Θπγαηξηθψλ 67.189,34 0,00 0,00 0,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 0,00  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) -1.548.223,33 

 
-2.322.811,81 

 
-1.554.104,41 

 
-2.322.811,81 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ         

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 214.710,88 696.912,89 214.710,88 696.912,89 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -706.488,29 0,00 -706.488,29 0,00 
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
(ρξενιχζηα) -122.597,51 0,00 -101.970,36 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) -614.374,92 

 
696.912,89 

 
-593.747,77 

 
696.912,89 

          

Καζαξή αύμεζε/ ( κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ  (α) + (β) +(γ) -96.384,71 -260.241,62 -153.871,97 -260.241,62 

          

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 432.579,67 692.821,30 432.579,67 692.821,30 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 
 

336.194,96 
 

432.579,68 
 

278.707,71 
 

432.579,68 
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1. Γεληθή πιεξνθόξεζε  
 

1.1. Οη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη κε ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  

 «Α Π Ο Λ Λ Ω  Ν Η Ο Ν   Α.Β.Δ.Δ.  ΑΡΣΟΤ»  γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2010 έρνπλ εγθξηζεί 

ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 17 Μαξηίνπ 2011.  

 

1.2. χζηαζε εηαηξείαο. 

H εηαηξεία «Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν   Α. Β. Ε. Ε.  Α Ρ Σ Ο Τ», ηδξχζεθε κε ηελ ζεκεξηλή ηεο λνκηθή 

κνξθή ζηηο 01.09.1994 (ΦΔΚ 5202/08.09.1994). Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο έρεη νξηζζεί  έσο ηελ 

31.12.2045. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη εθδνζεί απφ 

ηελ δηεχζπλζε Οξπθηνχ Πινχηνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο ε ππ΄ αξηζκφ 2122/2000 άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

1.3. ‘Έδξα 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Σδήκα, Κνξσπί.  

 

1.4. θνπφο 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 

        1.  Ζ βηνηερληθή Παξαγσγή άξηνπ θαη αξηνζθεπαζκάησλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο     

θαζψο θαη πάζεο θχζεσο πξντφλησλ δηαηξνθήο ζπλαθψλ κε απηά. 

        2.  Ζ εκπνξία θαη αληηπξνζσπεία ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. 

        3.  Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζε αίζνπζεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ - θαθεηέξηα 

κε ηελ πξνζθνξά γηα επηηφπηα θαηαλάισζε πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, πξντφλησλ θαθέ, αλαςπθηηθψλ, 

θ.ι.π 

 

1.5. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο  Δηαηξίαο είλαη: 

 

  

31ε Γεθεκβξίνπ 2010 174 

31ε Γεθεκβξίνπ 2009 184 

 

 

 
1.6. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ.  

Σα παξαθάησ πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 
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πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 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 πξνεγνχκελν Γ.Π.Υ.Α. 3, πνπ αθνξνχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ άλεπ ειέγρνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 

απφθηεζε, ηελ εμνδνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επαλεπηκέηξεζε ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

ηαμηλνκήζεθε σο ππνρξέσζε. Γελ είρε εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

Γ.Λ.Π. 27 (Αλαζεσξεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».Με βάζε ην 

αλαζεσξεκέλν πξφηππν, νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ αζθνχλ έιεγρν αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαζαξή 

ζέζε εθφζνλ δελ θαηαιήγνπλ ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ 

ηπρφλ ελαπνκέλνλ ηκήκα ηεο επέλδπζεο επηκεηξάηε ζε εχινγε αμία θαη ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Γελ είρε εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

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

Αληηθείκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ν ρεηξηζκφο ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο αηνκηθέο ή μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο θαη ε νπνία δελ έρεη δέζκεπζε λα δηαθαλνλίζεη 

ηελ ζπλαιιαγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είραλ εθαξκνγή απφ ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

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

Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Γελ είρε εθαξκνγή ζηνλ κηιν θαη ηελ εηαηξεία, δηφηη δελ 

αλαιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο αληηζηάζκηζεο.  

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

Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη πξφζζεηεο εμαηξέζεηο (ρξήζε ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ έξεπλα θαη αλάπηπμε νληνηήησλ πνπ εμάγνπλ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην θαη εθαξκφδνπλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α. γηα πξψηε θνξά. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ είρε εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

Γηεξκελεία 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο  

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Γελ είρε εθαξκνγή 

ζηνλ κηιν θαη ηελ εηαηξεία  

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

Ζ δηεξκελεία νξίδεη, φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε ηακηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, επηκεηξάηε 

ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. ην ηέινο θάζε ρξήζεσο 

αλαθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαλνκή, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ είρε 

εθαξκνγή απφ ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

Γηεξκελεία 18 «Μεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ από Πειάηεο».  

Ζ δηεξκελεία αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ιήςεο ελζσκάησλ παγίσλ απφ πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζή ηνπο κε 

δίθηπν ή ηελ παξνρή πξνο απηνχο, ζπλερνχο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο, ή γηα ακθφηεξα. Ζ δηεξκελεία 

δελ είρε εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία.  

Σξνπνπνηήζεηο ζε δηάθνξα πξόηππα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

πξφηππα (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 φκηιν 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 εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.02.2010. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, δηθαηψκαηα, 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, γηα απφθηεζε ελφο ζηαζεξνχ αξηζκνχ ηδίσλ κεηνρψλ 

κηαο νληφηεηαο έλαληη ελφο ζηαζεξνχ πνζνχ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο, είλαη ζπκκεηνρηθφο ηίηινο αλ ε νληφηεηα 

ηα πξνζθέξεη αλαινγηθά ζε φινπο ηνπ ππάξρνληεο ηδηνθηήηεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ κε παξάγσγσλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν 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 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη έρεη ηζρχ γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2010. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

Αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ» πνπ εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011. Σν λέν πξφηππν απινπνίεζε ηνλ 

νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη έδσζε θάπνηεο εμαηξέζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο νληφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θξάηνο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ νκίινπ.  

Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα –Γλσζηνπνηήζεηο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2011 θαη πξνβιέπεη ηελ παξάζεζε γλσζηνπνηήζεσλ ζε κηα ζεκείσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ αθνξά κεηαβηβαζζέληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

δηαγξάθνληαη θαη ηπρφλ ζπλερή αλάκεημε ζηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.  

«Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία» πνπ εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013. Σν λέν πξφηππν απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Γ.Λ.Π. 39 θαη πξνβιέπεη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη επηκεηξψληαη είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο θηήζεσο. 

Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

Γηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ηνλ Μάην ηνπ 2010, κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θπξίσο 

ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011, ζηα εμήο πξφηππα: «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 νπζηψδε επίδξαζε ζηνλ φκηιν θαη ηελ 

εηαηξεία.  

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

πνπ εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2010, ε 

νπνία θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ππνρξεψζεσλ κηαο νληφηεηαο κε ζπκκεηνρηθνχο  

ηίηινπο ηεο. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ Γηεξκελείαο, ε δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη εχινγεο 

αμίαο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ ελ ιφγσ 

Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  

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

εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011. Ζ ελ 

ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία.  
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2 ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη εξκελεηψλ, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο 

θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ).  

 
2.2. Δλνπνίεζε   

 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο 

θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν ‘κηινο έρεη πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη.  

ηελ "ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΒΔΔ ΑΡΣΟΤ " ελνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε "ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΒΔΔ". Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο "ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΡΣΟΤ ΑΒΔΔ" είλαη 90%.  

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,. 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα 

αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εµεξνµελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 

αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε 

ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζµαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.    

 

2.3. Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνύ Κόζηνπο 
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο θηήζεσο.  

 

2.4.Πάγηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Δμνπιηζκφο θαη κεηαθνξηθά κέζα εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ απνηηκψληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα έηε ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο. Οη 

απνζβέζεηο απνηηκψληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο 

ησλ παγίσλ. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ETH 

Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 20 

Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 15-20 

Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 8-15 

Έπηπια θαη ζθεχε 8-15 

Μεηαθνξηθά κέζα 10-15 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 4 

 

Οη αμίεο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ επηζθνπνχληαη γηα ελδερφκελε 

απνκείσζε αμίαο φηαλ γεγνλφηα θαη ζπγθπξίεο δίδνπλ ελδείμεηο γηα ηέηνηα απνκείσζε,  φηαλ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο θαη εθηηκάηαη φηη ε αμία είλαη θαηψηεξε ηεο αλαθηήζηκεο απηή 

αλαζεσξείηαη. 

 

2.4. Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, α’ & β’ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ  FIFO (πξψηε εηζαγσγή-πξψηε 

εμαγσγή). Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη, ην θφζηνο ησλ 

πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

 

2.5. Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη 

 

Ζ εηαηξεία παξέρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ε νπνία βαζίδεηαη ζην  νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ 

πειάηε θαη ζε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κ΄ απηφλ. ε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ νη απαηηήζεηο εθηηκψληαη  γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ε κε  πξφβιεςεο 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ αλαζεσξείηαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο θηλδχλνπο. 

Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα κε δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο νη 

δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο. 

 

2.6. Γάλεηα Σξαπεδώλ 

 

Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ινγαξηαζκνί θίλεζεο θεθαιαίσλ θαηαρσξνχληαη, ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

2.7. Μηζζώζεηο 
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Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηελ εηαηξεία νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη 

σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ζε 

κείσζε ηεο αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη πνπ λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ 

επηηφθην πάλσ ζην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

  

2.8. Φνξνινγία 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο πεξηφδνπ κε ηνλ 

εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή,  24% γηα ηε ρξήζε 2010 θαη 25% γηα ηε ρξήζε 2009. 

 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ ρξνληθήο δηαθνξάο 

ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην πνζνζηφ 

ζηελ αμία πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. 

Οη αμίεο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ  εθάζηνηε Ηζνινγηζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη 

αλαιφγσο. 

 

2.9. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.10. Πηζησηέο 

 

Ζ απνηίκεζε ησλ πηζησηψλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

2.11. Παξνρέο θαηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε πξνζσπηθνύ 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε 

ζπληαμηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ’ απηφ ζπγθεθξηκέλε 

ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο 

θαη ην πνζφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο: 

I. Σν ρξφλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία 

II. Σελ κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

III. Λνηπνχο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

   

Ζ εηαηξεία αλέζεζε ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο θαη ε 

εθηηκνχκελε θαηά ηελ 31/12/2010 ππνρξέσζε έρεη ινγηζηηθά απνηππσζεί θαη πεξηιακβάλεηαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Τπνρξέσζε πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο  έρεη 
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δηαρσξηζηεί θαη επεξεάζεη ηα ‘Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 

επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

2.12. Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. 

 

2.13. Κύθινο εξγαζηώλ 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη αληηπξνζσπεχεη 

έζνδα απφ πσιήζεηο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ηα νπνία κεηψλνληαη  κε ηηο εθπηψζεηο 

πξνο ηνπο πειάηεο.  

 

 

3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν φκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζηφρν λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή  απφδνζε ηνπ. Ζ Δηαηξεία δελ 

εθηειεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο ή 

δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία θαη ν φκηινο απνηεινχληαη θπξίσο απφ 

ζχλαςε δαλείσλ,  ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη 

πιεξσηένπο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

3.1 ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚ  ΚΊΝΓΤΝΟ 

 

Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη πεξηνξηζκέλε δεδνκέλνπ 

φηη ην ζχλνιν ησλ  δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ είλαη ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ  ε  έθζεζε ζε 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπο εθηηκάηαη σο ρακειή θαη νη αγνξέο  πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζπλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη  είλαη πεξηνξηζκέλνο 

 

3.2 ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ 

 

Σν γεγνλφο φηη ν δαλεηζκφο βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα πεξηζψξηα επηηνθίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα 

νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ επηηνθίσλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα  είλαη κηθξέο. Πνιηηηθή ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηελ 

δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. 
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3.3 ΠΗΣΩΣΗΚ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Ο ‘κηινο θαη ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο πξνέξρνληαη απφ κία κεγάιε  πειαηεηαθή βάζε  ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπο παξαθνινπζείηαη δηαξθψο. πνπ δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο. 

 

3.4 ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν φκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε 

επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο 

πξνο ρξήζε. Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο κε  ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ εηζξνψλ. 

 
3.5 Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 

 

Ο κηινο θαη ε Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηελ θεθαιαηαθήο ηνπ δηάξζξσζεο ( ζρέζε 

κεηαμχ δαλεηζκνχ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ). θνπφο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο αμίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επειημίαο. 

Δπηδίσμε  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα απφ 1:3 έσο 1:1  

 

 

4 ημειώζειρ επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων  
 

4.1 Έζοδα 

 
Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2009 

01/01-
31/12/2010 

01/01-
31/12/2009 

Δκπνξεπκάησλ 2.355.063,37 1.770.284,05 2.359.818,57 1.770.284,05 

Πξντφλησλ 10.524.790,86 10.768.222,02 10.295.075,22 10.768.222,02 

Παξνρή Τπεξεζηψλ 0,00 5.173,40 0,00 5.173,40 

 
12.879.854,23 12.543.679,47 12.654.893,78 12.543.679,47 

 

 

4.2 ‘Άλλα έζοδα εκμεηάλλεςζηρ  

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Δλνίθηα θηηξίσλ & ηερληθψλ έξγσλ 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 

Δπηρνξεγήζεηο ΟΑΔΓ 16.947,52 8.934,52 16.947,52 8.934,52 

Λνηπά 'Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 215.577,47 129.762,45 219.949,35 129.762,45 

Λνηπά 'Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο -3.787,20 -100.771,01 -3.787,20 -100.771,01 

 
238.937,79 37.925,96 243.309,67 37.925,96 
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4.3 Mέπιζμα  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Ζ  πξφηαζε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  ηεο  εηαηξείαο  

ππφθεηληαη  ζηελ  έγθξηζε  ησλ κεηφρσλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή   πλέιεπζε.  

 

 

4.4 Φοπολογία  
 

Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 24% γηα ην 2010 . Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο 

εηαηξείαο δελ νξηζηηθνπνηείηαη πξηλ ηα βηβιία ειεγρζνχλ απφ ηηο Διιεληθέο Φνξνινγηθέο αξρέο. Σέηνηνο 

έιεγρνο έρεη   δηελεξγεζεί κέρξη θαη ηελ ρξήζε ηνπ 2008, ελψ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

ρξήζεσο 2009 πεξαηψζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3888/2010. 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο - 102.254,90    
 

-77.185,94 -102.254,90 
 

-77.185,94 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο - 211.410,12    
 

-184.768,81 -212.423,17 
 

-184.768,81 

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ -   82.435,68    -14.398,00 -82.435,68 -14.398,00 

Απμήζεηο/ κεηψζεηο ζηηο απαηηήζεηο/ 
ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελν θφξν 
πνπ νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή     99.881,40    0,00 99.881,40 0,00 

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 0,00  -40.400,03 0,00 -40.400,03 

Αλάθηεζε αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ 0,00  0,00 0,00 0,00 

 
- 296.219,30    -316.752,78 -297.232,35 

-
316.752,78 

 

 
4.5 Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Σφθνη Γαλείσλ 557.654,40 471.855,55 551.942,99 471.855,55 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
557.654,40 471.855,55 551.942,99 471.855,55 
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4.6 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Κέξδε πξν θφξσλ 497.327,28 670.758,10 492.593,93 670.758,10 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Απνηειέζκαηα 

557.654,40 471.855,55 551.942,99 471.855,55 

Απνζβέζεηο 904.509,87 817.762,81 897.689,93 817.762,81 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ  
1.959.491,55 1.960.376,46 1.942.226,85 1.960.376,46 

 
 

 
4.7 Κέξδε αλά κεηνρή  

 
Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ρξήζεο   πξνο ην 

ζηαζκηζκέλν κέζν   αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο:  

 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

31/12/2010 31/12/2009 

Κέξδε ρξήζεο κεηά απφ 
θφξνπο  

195.361,58 354.005,32 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 
θνηλψλ Μεηνρψλ  

1.000.000 1.000.000 

Κέξδε αλά κεηνρή ζε Δπξψ  0,1954 0,3540 

Ο ΟΜΗΛΟ  

31/12/2010 31/12/2009 

Κέξδε ρξήζεο κεηά απφ 
θφξνπο  

201.107,98 354.005,32 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 
θνηλψλ Μεηνρψλ  

1.000.000 1.000.000 

Κέξδε αλά κεηνρή ζε Δπξψ  0,2011 0,3540 
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4.8 Πάγην Δλεξγεηηθό – Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2010  θαη 01/01-31/12/2009 έρεη σο εμήο: 
 

ΠΗΝΑΚΑ  ΜΔΣΑΒΟΛΖ  ΔΝΩΜΑΣΩΝ & ΑΩΜΑΣΩΝ ΠΑΓΗΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΟΜΗΛΟ 

 

Γήπεδα-
Οηθόπεδα 

Κηίξηα-Σερληθά  
έξγα 

Μεραλήκαηα-
Σερλ.εγθαη.Δμνπι. 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

Δμνπιηζκόο 
Αθηλεη/ζεηο 

ππό εθηέιεζε 

Άπια 
πεξηνπζ. 
ζηνηρεία 

(s/w) ύλνιν 

Κόζηνο 
        1/1/2009             -      1.965.435,99 11.264.762,46 462.653,61 1.705.047,40 212.627,93 43.461,62 15.653.989,01 

Αγνξέο             -      129.285,07 411.521,38 34.497,33 245.111,56 1.528.346,83 9.645,52 2.358.407,69 

Πσιήζεηο             -                             -      -20.615,32 0,00 -14.980,56                      -      0,00 -35.595,88 

Οινθιήξσζε έξγσλ             -      662.966,29 816.661,65 
                          

-                                -      -1.479.627,94 0,00 0,00 

31/12/2009             -      2.757.687,35 12.472.330,17 497.150,94 1.935.178,40 261.346,82 53.107,14 17.976.800,82 

Απνζβέζεηο 
        1/1/2009 - 398.626,15 4.924.150,45 149.719,92 917.087,06                      -      39.070,78 6.428.654,36 

Πξνζζήθεο  -  99.578,68 571.317,12 30.682,21 113.132,05                      -      3.052,75 817.762,81 

Μεηψζεηο             -                             -      0,00 0,00 -                      -      0,00 0,00 

31/12/2009           -        498.204,83 5.495.467,57 180.402,13 1.030.219,11 0,00 42.123,53 7.246.417,17 

Αλαπόζβεζηε αμία 
        

31/12/2009             -      2.259.482,52 6.976.862,60 316.748,81 904.959,29 261.346,82 10.983,61 10.730.383,65 

Κόζηνο 
        1/1/2010             -      2.757.687,35 12.472.330,17 497.150,94 1.935.178,40 261.346,82 53.107,14 17.976.800,82 

Αγνξέο             -      425.795,19 587.923,33 27.924,95 139.442,44 -13.355,89 37.138,50 1.204.868,52 

Πσιήζεηο             -                             -      -16.341,84 
                          

-      -23.114,01                      -      0,00 -39.455,85 

Οινθιήξσζε έξγσλ             -      0,00 0,00 
                          

-                                -      0,00 0,00 0,00 

Πάγηα ζπγαηξηθήο 0,00 413.651,38 307.559,10 0,00 54.161,61 0,00 66.382,77 841.754,86 

31/12/2010             -      3.597.133,92 13.351.470,76 525.075,89 2.105.668,44 247.990,93 156.628,41 19.983.968,35 

Απνζβέζεηο 
        1/1/2010 - 498.204,34 5.495.467,57 180.402,13 1.030.219,11 0,00 42.123,53 7.246.416,68 

Πξνζζήθεο  -  143.205,03 621.457,19 30.650,82 102.725,84                      -      6.471,00 904.509,87 

Μεηψζεηο             -                             -                                -      
                          

-                                -                           -      0,00                           -      

Παγίσλ ζπγαηξηθήο 
 

52.558,13 17.262,84 0,00 17.117,67 0,00 10.254,76 97.193,40 

31/12/2010           -        693.967,50 6.134.187,60 211.052,95 1.150.062,62 0,00 58.849,29 8.248.119,94 

Αλαπόζβεζηε αμία 
        

31/12/2010             -      2.903.166,43 7.217.283,16 314.022,94 955.605,82 247.990,93 97.779,12 11.735.848,40 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γήπεδα-
Οηθόπεδα 

Κηίξηα-Σερληθά 
έξγα 

Μεραλήκαηα-
Σερλ.εγθαη.Δμνπι. 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

Δμνπιηζκόο 
Αθηλεη/ζεηο 

ππό εθηέιεζε 

Άπια 
πεξηνπζ. 
ζηνηρεία 

(s/w) ύλνιν 

Κόζηνο 
        1/1/2009             -      1.965.435,99 11.264.762,46 462.653,61 1.705.047,40 212.627,93 43.461,62 15.653.989,01 

Αγνξέο             -      129.285,07 411.521,38 34.497,33 245.111,56 1.528.346,83 9.645,52 2.358.407,69 

Πσιήζεηο             -                             -      -20.615,32 0,00 -14.980,56                      -      0,00 -35.595,88 

Οινθιήξσζε έξγσλ             -      662.966,29 816.661,65 
                          

-                                -      -1.479.627,94 0,00 0,00 

31/12/2009             -      2.757.687,35 12.472.330,17 497.150,94 1.935.178,40 261.346,82 53.107,14 17.976.800,82 

Απνζβέζεηο 

        1/1/2009 - 398.626,15 4.924.150,45 149.719,92 917.087,06                      -      39.070,78 6.428.654,36 

Πξνζζήθεο  -  99.578,68 571.317,12 30.682,21 113.132,05                      -      3.052,75 817.762,81 

Μεηψζεηο             -                             -      0,00 0,00 -                      -      0,00 0,00 

31/12/2009           -        498.204,83 5.495.467,57 180.402,13 1.030.219,11 0,00 42.123,53 7.246.417,17 

Αλαπόζβεζηε αμία 
        

31/12/2009             -      2.259.482,52 6.976.862,60 316.748,81 904.959,29 261.346,82 10.983,61 10.730.383,65 

Κόζηνο 
        1/1/2010             -      2.757.687,35 12.472.330,17 497.150,94 1.935.178,40 261.346,82 53.107,14 17.976.800,82 

Αγνξέο             -      425.121,47 584.935,88 27.924,95 137.417,00 -13.355,89 34.623,50 1.196.666,91 

Πσιήζεηο             -                             -      -16.341,84 
                          

-      -23.114,01                      -      0,00 -39.455,85 

Οινθιήξσζε έξγσλ             -      0,00 0,00 
                          

-                                -      0,00 0,00 0,00 

31/12/2010             -      3.182.808,82 13.040.924,21 525.075,89 2.049.481,39 247.990,93 87.730,64 19.134.011,88 

Απνζβέζεηο 
        

1/1/2010 - 498.204,34 5.495.467,57 180.402,13 1.030.219,11 0,00 42.123,53 7.246.416,68 

Πξνζζήθεο  -  143.205,03 618.055,50 30.650,82 102.725,84                      -      3.052,75 897.689,93 

Μεηψζεηο             -                             -                                -      
                          

-                                -                           -      0,00                           -      

31/12/2010           -        641.409,37 6.113.523,07 211.052,95 1.132.944,95 0,00 45.176,28 8.144.106,61 

Αλαπόζβεζηε αμία 
        

31/12/2010             -      2.541.399,45 6.927.401,14 314.022,94 916.536,44 247.990,93 42.554,36 10.989.905,27 
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4.9 Γνζκέλεο εγγπήζεηο:  

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Δγγπήζεηο - ΓΔΖ 11.074,61 9.149,61 9.149,61 9.149,61 

Δγγπήζεηο - 
Δλνηθίσλ  

151.703,31 67.084,48 128.843,31 67.084,48 

Λνηπέο 1.607,81 1.582,81 1607,81 1.582,81 

 
164.385,73 77.816,90 139.600,73 77.816,90 

 
         

 
 

4.10 Απνζέκαηα: 
Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Δκπνξεχκαηα            36.011,49    35.250,87 32.537,44 35.250,87 

Πξντφληα 'Έηνηκα & Ζκηηειή          375.651,08    275.261,15 375.499,79 275.261,15 

Πξψηεο & βνεζεηηθέο χιεο - Τιηθά ζπζθεπαζίαο          548.127,11    530.242,61 535.206,78 530.242,61 

Πξνθαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

          959.789,68    840.754,63 943.244,01 840.754,63 

 
 
 

 
 
4.11 Πειάηεο θαη ινηπνί Υξεώζηεο : 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πειάηεο 794.644,12 674.207,72 838.459,32 674.207,72 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 3.172.090,33 3.494.411,59 3.172.090,33 3.494.411,59 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 0,00                            -      0,00 
                           
-      

Γξακκάηηα ζε 
θαζπζηέξεζε 34.748,61 34.748,61 34.748,61 34.748,61 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 210.630,06 795.321,82 208.942,36 795.321,82 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο -185.225,42 -185.225,42 -185.225,42 -185.225,42 

 

4.028.187,70 4.814.764,32 4.070.315,20 4.814.764,32 
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ιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Σα πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ εκπεξηέρνπλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  

βάζεη  ησλ  εθηηκήζεσλ  ηεο  Γηνίθεζεο  πνπ  βαζίδνληαη  ζηελ  πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ζ εηαηξεία 

εθηηκά φηη πέξαλ απφ ηηο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο δελ ππάξρεη επηπιένλ θίλδπλνο απφ 

απαηηήζεηο. 

 
 
4.12 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα: 

 

 
ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Σακείν       67.250,27    88.335,39 54.788,57 88.335,39 

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο     264.211,34    344.244,28 223.919,14 344.244,28 

 
    331.461,61    432.579,67 278.707,71 432.579,67 

 
 
 

 
4.13 Μεηνρηθό θεθάιαην: 

 
Σν θαηαβιεκέλν  Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε  3.020.000,00 € θαη δηαηξείηαη ζε 

1.000.000  θνηλέο κεηνρέο  νλνκαζηηθήο αμίαο 3,02€ έθαζηε.  

 

 
4.14 Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο: 

 

Οη  καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη  : 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
    

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
31/12/2010 

ΠΛΖΡΩΣΔΑ 
ΔΝΣΟ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 2011 

ΠΛΖΡΩΣΔΑ 
ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

1/1/2012 
ΛΖΞΖ 

EUROBANK 112.500,00 112.500,00 0,00 15/7/2011 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
1.401.877,81 1.877,81 1.400.000,00 

24/3/2014 

PROTONBANK 360.000,00 90.000,00 270.000,00 30/9/2014 

EUROBANK 300.000,00 0,00 300.000,00 

 CYPRUS BANK 766.493,27 16.493,27 750.000,00 31/7/2014 
Leasing 611.518,20 209.425,47 402.092,73 Οθη-14 

ΤΝΟΛΟ  3.552.389,28 430.296,55 3.122.092,73 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
31/12/2010 

ΠΛΖΡΩΣΔΑ 
ΔΝΣΟ ΣΖ 

ΥΡΖΖ 2011 

ΠΛΖΡΩΣΔΑ 
ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

1/1/2012 
ΛΖΞΖ 

EUROBANK 112.500,00 112.500,00 0,00 15/7/2011 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1.401.877,81 1.877,81 1.400.000,00 24/3/2014 

PROTONBANK 360.000,00 90.000,00 270.000,00 30/9/2014 

EUROBANK 300.000,00 0,00 300.000,00 

 CYPRUS BANK 766.493,27 16.493,27 750.000,00 31/7/2014 

Leasing 431.499,26 162.933,00 268.566,26 Οθη-14 

ΤΝΟΛΟ  3.372.370,34 383.804,08 2.988.566,26 
 

 
 
 
 

4.15 Γηάθνξεο Πξνβιέςεηο 
   

πκπεξηιακβάλνληαη νη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν2112/20 θαζψο επίζεο θαη 

ε πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο (βιέπε ζεκείσζε  4.4). 

Ζ Prudential Co. Ltd.  εθπφλεζε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19. 

    

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 
κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

122740,15 116.398,05 116.398,05 116.398,05 

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα αλέιεγθηεο 
θνξνινγηθά ρξήζεηο 

0,00 40.400,03 0,00 40.400,03 

ΤΝΟΛΟ 122740,15 156.798,08 116.398,05 156.798,08 

 
 
 
 
 

4.16 Βξαρππξόζεζκα δάλεηα  
 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Σξάπεδεο-Βξαρππξφζεζκεο 4.791.177,68 5.716.300,48 4.744.685,21 5.716.300,48 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξ. Πι. ηελ 
επφκελε ρξήζε 

220.871,08 703.308,18 220.871,08 703.308,18 

ΤΝΟΛΟ 5.012.048,76 6.419.608,66 4.965.556,29 6.419.608,66 
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4.17 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο  
 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πξνκεζεπηέο 2.089.135,68 2.242.652,50 2.065.589,80 2.242.652,50 

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 1.766.904,04 1.128.953,10 1.379.502,13 1.128.953,10 

Πηζησηέο δηάθνξνη 474.943,02 386.341,54 462.592,82 386.341,54 

ΤΝΟΛΟ 4.330.982,73 3.757.947,14 3.907.684,74 3.757.947,14 

 
 
 
 

4.18 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο : 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 235.732,15 245.925,97 223.617,46 245.925,97 

Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα 

96204,91 112.738,40 96.204,91 112.738,40 

ΤΝΟΛΟ 331.937,06 358.664,37 319.822,37 358.664,37 

 
 

 
4.19 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

 
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα:  

 

 
2009 

ΟΜΗΛΟ 
Τπόινηπν 
έλαξμεο 

Υξεώζεηο 
Πηζηώζεηο (-) 

Απνηειεζκάησλ 

Τπόινηπν 
ηέινπο 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 1.132.105,99 -77.573,36 1.054.532,63 
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ 
πειαηψλ   

                     -      

Έμνδα εγθαηάζηαζεο -199.913,46 -45.978,09 -245.891,55 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 
  

                     -      

Δμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 
 

-29.763,17 -29.763,17 

Λνηπά                  -      42.863,27 42.863,27 

Φνξνινγηθή Εεκηά -451.275,66 295.220,16 -156.055,50 

ύλνιν 480.916,87 184.768,81 665.685,68 

 
2010 

 

Τπόινηπν 
έλαξμεο 

Υξεώζεηο 
Πηζηώζεηο (-) 

Απνηειεζκάησλ 

Τπόινηπν 
ηέινπο 

Ενςϊματεσ Ακινητοποιήςεισ    1.054.532,63    -           75.089,14    
            

979.443,49    
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Προβλζψεισ                        -       
 

                              
-      

Έξοδα εγκατάςταςησ -    245.891,55 
                                                                                                                                         

140.888,74    -      105.002,81    

Χρηματοδοτικζσ Μιςθϊςεισ                       -       -         86.299,85    -       86.299,85    

Εξοδα επόμενων χρήςεων -      29.763,17              25.508,24    -          4.254,93    

Λοιπά          42.863,27    -42.863,27 

                              
-      

Φορολογική Ζημιά -   156.055,50             149.384,01    -        6.671,49    

 
    665.685,68             111.528,73             777.214,41    

 
 

 
2009 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
Τπόινηπν 
έλαξμεο 

Υξεώζεηο 
Πηζηώζεηο (-) 

Απνηειεζκάησλ 

Τπόινηπν 
ηέινπο 

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 1.132.105,99 -77.573,36 1.054.532,63 

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ 
πειαηψλ   

                     -      

Έμνδα εγθαηάζηαζεο -199.913,46 -45.978,09 -245.891,55 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 
  

                     -      

Δμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 
 

-29.763,17 -29.763,17 

Λνηπά                  -      42.863,27 42.863,27 

Φνξνινγηθή Εεκηά -451.275,66 295.220,16 -156.055,50 

ύλνιν 480.916,87 184.768,81 665.685,68 

 
2010 

 

Τπόινηπν 
έλαξμεο 

Υξεώζεηο 
Πηζηώζεηο (-) 

Απνηειεζκάησλ 

Τπόινηπν 
ηέινπο 

Ενςϊματεσ Ακινητοποιήςεισ 
    

1.054.532,63    -       37.081,12    
    

1.017.451,51    

Έξοδα εγκατάςταςησ -     245.891,55          140.888,74    -     105.002,81    

Χρηματοδοτικζσ Μιςθϊςεισ                       -       -     86.299,85    -       86.299,85    

Εξοδα επόμενων χρήςεων -       29.763,17          25.508,24    -        4.254,93    

Λοιπά 
          

42.863,27    -42.863,27 

                          
-      

Φορολογική Ζημιά -    156.055,50        180.143,93           24.088,43    

 
     665.685,68        180.296,67         845.982,35    

 
 
 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έρεη γίλεη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φπσο 

νξίδνληαη ζην Νφκν 3697/2008  
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4.20    ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή ηεο θαη ηελ ζπγαηξηθή ηεο: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Πφλήζεις   Προχόνηφν  656.227,02 656.227,02 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Αγορά Προχόνηφν 25.100,45 25.100,45 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ Λήυη σπηρεζιών 239.292,72 239.292,72 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΒΔΔ Πφλήζεις   Προχόνηφν  0,00 182.233,82 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΒΔΔ Παροτή σπηρεζιών 0,00 4.371,88 

ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΒΔΔ Απαιηήζεις  0,00 43.815,09 

ΑΡΣΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ  Τποτρεώζεις  1.118.240,94 1.118.240,94 

Γιεσθσνηικά ζηελέτη & μέλη ηης 

διοίκηζης Αμοιβές 147.331,95 147.331,95 

Γιεσθσνηικά ζηελέτη & μέλη ηης 

διοίκηζης Απαιηήζεις/Τποτρεώζεις 0,00 0,00 

 

 

 

 
4.21 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  
 
Δπηπιένλ θφξνο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα θαηαινγηζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηνλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010. 

 
 

4.22 Γεγνλόηα Μεηαγελέζηεξα ηεο Ζκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
 

 Απφ  ηελ  ιήμε  ηεο  Κιενκέλεο  ρξήζεσο  2010 κέρξη  ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο Δθζέζεσο, 

δελ ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά  γεγνλφηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ εδψ θαη ε φιε πνξεία ησλ 

εηαηξηθψλ εξγαζηψλ βαίλεη νκαιά. 

 

 

 

 
Κνξσπί,   17 Μαξηίνπ 2011 

 
 

 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. :    ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ   

 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο :      ΒΑΗΛΔΗΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

 

 

      Ζ  Γηεπζχληξηα  Λνγηζηεξίνπ:  ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ  ΑΝΣΩΝΗΑ 
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5. ηοισεία και πληποθοπίερ ηηρ σπήζηρ από 01.01.2009έωρ 31.12.2009 


