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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες  

που  εγκρίθηκαν   από   το  Διοικητικό   Συμβούλιο   της «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ» στις 

15 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο δια δίκτυο στην διεύθυνση της μητρικής εταιρείας    

www. karamolegos- bkr. gr.  

 

Η παρούσα έκθεση των οικονομικών στοιχείων στοχεύει στην πλήρη και ακριβή πληροφόρηση  

των  μετόχων  και  των  επενδυτών  και  παρέχει όλες τις πληροφορίες  και  οικονομικά  στοιχεία  

τα  οποία  απαιτούνται  για την σωστή εκτίμηση  της  περιουσιακής  κατάστασης, των  

αποτελεσμάτων  καθώς  και  των προοπτικών της εταιρείας και του ομίλου  «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 

Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ» 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31.12.2011 
 
Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Σύμφωνα με τις επιταγές του κωδ. Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να σας ενημερώσει  για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των  

εργασιών  της και το οικονομικό  αποτέλεσμα  της  διαχειριστικής  περιόδου  1/1/2011 - 31/12/2011, 

συγκάλεσε την  παρούσα Τακτική  Γενική  Συνέλευση, για  να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό των 

πεπραγμένων του και τις  ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  παρουσίασε άνοδο κατά 4.76%, περίπου, το 2011, από 12,65  εκ. € το 

2010 ανήλθε σε 13,26  εκ. € το 2011. Η αύξηση προκύπτει από την επέκταση του δικτύου ( νέα 

καταστήματα) και από την διάθεση νέων προϊόντων.  

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε, αντίστοιχα, κατά 4,51%, περίπου, και ανήλθε στο ποσό των 5,168εκ. € για το 

2011 έναντι 4,945εκ. € το 2010.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  μειώθηκαν κατά 7,78%, περίπου, και ανήλθαν στο 

ποσό των 1,79εκ. € έναντι 1,94εκ. € το 2010.  

Στην χρήση 2010 η εταιρεία εξαγόρασε, κατά ποσοστό 90% την εταιρεία ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. και συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ατομικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
   

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010 

Κύκλος εργασιών  13.680.515,86  12.879.854,23    13.257.049,23 12.654.893,78 

Μικτά κέρδη / (ζημιές)  5.440.808,28     5.166.150,92    5.167.839,79 4.945.018,73 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  730.995,75     1.054.981,68    791.166,95 1.044.536,92 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  65.152,84        497.327,28    137.402,15 492.593,93 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  -43.100,79 201.107,98 29.748,52 195.361,58 

Κατανέμονται σε:  
    

Μετόχους Εταιρίας  -35.815,86        200.533,34    29.748,52 195.361,58 

Μετόχους μειοψηφίας -7.284,93 574,64 0,00 0,00 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά (σε Ευρώ)  -                 0,04 €                    0,20 €                    0,03 €                    0,20 €  

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  1.781.164,73     1.959.491,55    1.791.188,41 1.942.226,85 

 

 

 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

31 Δεκεμβρίου 2011 
 

 
Σελίδα 5 από 40 

Τα  κέρδη προ φόρων, της εταιρείας,  ανήλθαν στο ποσό των 137,40χιλ.€ για το 2011,  έναντι του 

492,59χιλ. € 2010. Τα κέρδη του Ομίλου, προ φόρων,  για την χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των  

65,15χιλ.€. 

Τα  κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 29,75χιλ. € για το 2011  έναντι του ποσού των 

195,36χιλ..€ 2010, Το αποτέλεσμα του Ομίλου, μετά από φόρους, για την χρήση 2011 διαμορφώθηκε 

αρνητικά στο ποσό των  43,1χιλ.€. 

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας το 2011 ανήλθε στο ποσό των 5.760χιλ. € από 

5.320χιλ. € το 2010. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου, το 2011, ανήλθε στο ποσό 

των 5.747χιλ. € 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 3.587χιλ. € το 2011 από 3.557 χιλ. 

το 2010. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 3.527χιλ. €. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   

  Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)  3.587.347,86 3.361.611,94  3.556.973,52     3.361.611,94    

Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -43.100,79 201.107,98       29.748,52        195.361,58    

 
 3.544.247,07     3.562.719,92     3.586.722,04     3.556.973,52    

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου  0,00                    -                         -                         -      

Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00                    -                         -                         -      

Εξαγορά θυγατρικής 0,00       24.627,94                       -                         -      

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ ευθείας 
στην καθαρή θέση  0,00                    -                         -                         -      

Λοιπά 251,17                    -                 251,17                       -      

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)   3.544.498,24     3.587.347,86     3.586.973,21     3.556.973,52    

 

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 10.768χιλ. €. το 2011 από 

9.291χιλ. € το 2010. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου  ανήλθαν στο ποσό των 11.269χιλ. €. 

το 2011. 

 

Τα ενσώματα πάγια, της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των 10.921χιλ. € το 2011 από 10.947χιλ. €  το 

2010. Τα ενσώματα πάγια, του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 11.569χιλ. € το 2011 Το ύψος των 

επενδύσεων  της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό  των 992,38χιλ. €, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά 

κτιριακές εγκαταστάσεις και για την ανανέωση και βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα ενσώματα 

πάγια της θυγατρικής που ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011 ανήλθαν στο ποσό 

των 781χιλ.€. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
   

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 11.569.056,48 11.638.069,28 10.921.024,57 10.947.350,91 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 313.829,08 326.127,63 37.476,50 42.554,36 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 198.385,73 164.385,73 623.600,73 589.600,73 

Αποθέματα  707.900,14 959.789,68 697.990,16 943.244,01 

Απαιτήσεις από πελάτες  806.693,26 794.644,12 888.213,39 838.459,32 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.232.419,65 3.604.164,55 4.173.977,51 3.538.630,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  17.828.284,34 17.487.180,99 17.342.282,87 16.899.839,96 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Μετοχικό  Κεφάλαιο  3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης  506.580,59 542.145,28 566.973,20 536.973,52 

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων  
εταιρίας (α)  3.526.580,59 3.562.145,28 3.586.973,20 3.556.973,52 

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 17.917,65 25.202,58 0,00 0,00 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) =(α) +(β)  3.544.498,24 3.587.347,86 3.586.973,20 3.556.973,52 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  1.936.332,39 3.122.092,73 1.846.436,28 2.988.566,26 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  1.078.132,91 1.000.554,59 1.140.558,75 1.062.980,43 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  6.547.411,47 4.791.177,68 6.498.675,11 4.965.556,29 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.721.909,32 4.986.008,13 4.269.639,53 4.325.763,46 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  14.283.786,10 13.899.833,13 13.755.309,67 13.342.866,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+ (δ)  17.828.284,34 17.487.180,99 17.342.282,87 16.899.839,96 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

 
ΟΜΙΛΟΣ Εταιρεία 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Καθαρά Κέρδη  προ φόρων  65.152,84 497.327,28 137.402,15 492.593,93 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις 1.050.168,98 904.509,87 1.000.021,46 897.689,93 

Προβλέψεις 102.544,42 0,00 102.544,42 0,00 
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας         

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 665.842,91 557.654,40 653.764,80 551.942,99 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφ. Κίνησης ή 
που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες         

( Αύξηση)/Μείωση Αποθέματα 251.889,54 -104.011,00 245.253,85 -102.489,38 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -739.228,84 727.043,48 -741.841,88 680.439,86 

 Αύξηση/(Μείωση)  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 21.350,37 183.657,82 -33.320,16 171.095,60 

Μείον:         

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -665.842,91 -557.654,40 -653.764,80 -551.942,99 

Καταβεβλημένοι φόροι -81.258,25 -147.047,25 -76.697,34 -145.349,72 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες  (α) 670.619,05 2.061.480,19 633.362,50 1.993.980,21 

Επενδυτικές Δραστηριότητες   
   Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων 0,00 -450.000,00   -450.000,00 

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -992.623,43 -1.204.868,52 -992.383,09 -1.143.560,26 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων 23.765,82 39.455,85 23.765,82 39.455,85 

Ταμειακά διαθέσιμα ενοποιουμ.Θυγατρικών   67.189,34   0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   0,00     

Μερίσματα εισπραχθέντα   0,00     

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -968.857,61 -1.548.223,33 

 
-968.617,27 

 
-1.554.104,41 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου         

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 513.377,00 214.710,88 513.377,00 214.710,88 

Εξοφλήσεις δανείων   -706.488,29   -706.488,29 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -163.774,63 -122.597,51 -122.388,16 -101.970,36 

Μερίσματα πληρωθέντα         

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 349.602,37 -614.374,92 

 
390.988,84 

 
-593.747,77 

          

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) +(γ) 51.363,82 -101.118,06 55.734,07 -153.871,97 

          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 331.461,61 432.579,67 278.707,71 432.579,67 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 382.825,43 331.461,61 334.441,78 278.707,71 
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ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους .  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις  έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ). 
 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σχετικά με την διανομή μερίσματος, η διοίκηση προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη 

διανομή μερίσματος προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρή θέση της εταιρείας και η χρηματοοικονομική της κατάσταση. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική  απόδοση του. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτελούν συναλλαγές κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί o Όμιλος και η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από σύναψη 

δανείων,  τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ  ΚIΙΔΥΝΟΣ 

 

Η έκθεση τoυ Ομίλου και της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη δεδομένου ότι το σύνολο 

των  δανειακών τους υποχρεώσεων είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου  η  έκθεση σε συναλλαγματικού κινδύνους 

εκτιμάται ως χαμηλή και οι αγορές  πρώτων υλών και εξοπλισμού προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ, 

συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει  είναι περιορισμένος 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 

Το γεγονός ότι ο δανεισμός βασίζεται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις 

των διακυμάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως να  είναι μικρές. Πολιτική τoυ Ομίλου και της Εταιρείας  είναι 

να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και την διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΌΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Ο ‘Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μία 

μεγάλη  πελατειακή βάση  των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση τους παρακολουθείται διαρκώς. Όπου 

διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο ‘Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η Εταιρεία 

φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με  τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι 

ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν συναλλαγές 

μεταξύ τους και με την ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.: 

 

 

 

 



          ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

31 Δεκεμβρίου 2011 
 

 
Σελίδα 9 από 40 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Πωλήσεις   Προϊόντων  519.112,33 519.112,33 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Αγορά Προϊόντων 24.135,07 24.135,07 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Λήψη υπηρεσιών 241.092,72 241.092,72 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Πωλήσεις   Προϊόντων  0,00 307.523,73 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Παροχή υπηρεσιών 0,00 9.722,19 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Απαιτήσεις  0,00 81.628,61 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ  Υποχρεώσεις  831.907,81 831.907,81 

Διευθυντικά στελέχη & μέλη της 
διοίκησης 

Αμοιβές 147.331,95 147.331,95 

Διευθυντικά στελέχη & μέλη της 

διοίκησης 
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 0,00 0,00 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 

 

Η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2011 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας κατά 

τη  τελευταία πενταετία. Το 2012 πιστεύουμε στην συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας δεδομένου ότι 

επεκτείνεται το δίκτυο των καταστημάτων που πωλούν αγαθά της εταιρείας μας. Ήδη, στη χρήση 2011 

άνοιξαν τέσσερα νέα καταστήματα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ και στην τρέχουσα χρήση 2012 αναμένεται να 

λειτουργήσουν τρία, τουλάχιστον, νέα καταστήματα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. Οι επενδύσεις στον κτιριακό και 

μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τα προηγούμενα έτη είναι ικανά να 

υποστηρίξουν επαρκώς την αυξημένη ζήτηση των προϊόντων ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ που θα δημιουργηθεί από τα 

νέα καταστήματα. 

 
Από την  λήξη  της κλειομένης  χρήσεως  2011, μέχρι  την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δεν συνέβησαν 

άλλα σημαντικά  γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει ομαλά. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα  ως  απολογισμό  επί των πεπραγμένων  του  κατά  την  χρήση  από  

1/1/2011 έως 31/12/2011  με τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και πιστεύει σε ανοδική  πορεία των εταιρικών 

εργασιών και κατά την νέα χρήση. 

Επίσης υποβάλλει στην  παρούσα  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  προς εξέταση και έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις της 31/12/2011, οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 31ης  Δεκεμβρίου  

2011, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών και από τις Σημειώσεις επί αυτών, και ευελπιστεί ότι η Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει  

τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την περίοδο από 1/1/2011 

μέχρι 31/12/2011. 

Κορωπί  15/3/2012 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΗΛ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ‘’ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ’’ 

 
 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

‘’ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ’’ και της θυγατρικής της, 

που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31 Δεκεμβρίου 

2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 

που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 

τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ‘’ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ’’ και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 

και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 20  Μαρτίου  2012 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Γεώργιος  Β. Νανούρης 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 14091 

 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή 

Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία  Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που 

έληξε την 31
η 

Δεκεμβρίου 2011 

2. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία  Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2011 

3. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία  Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 

χρήσης που έληξε την 31
η 

Δεκεμβρίου 2011 

4. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία  Κατάστασης Ταμειακών Ροών της χρήσης  που έληξε 

την 31
η 

Δεκεμβρίου 2011 

5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01/01-
31/12/2011 

01/01-
31/12/2010 

01/01-
31/12/2011 

01/01-
31/12/2010 

Πωλήσεις 4.1 13.680.515,86 12.879.854,23 13.257.049,23 12.654.893,78 

Κόστος Πωληθέντων 
 

-8.239.707,58 -7.713.703,31 -8.089.209,44 -7.709.875,05 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 
 

5.440.808,28 5.166.150,92 5.167.839,79 4.945.018,73 

Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά) 
  

   
Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 4.2 154.634,88 238.937,79 162.149,59 243.309,67 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας   -747.882,55 -700.442,08 -734.928,65 -692.467,20 

Έξοδα πωλήσεων 
 

-4.116.564,86 -3.649.664,95 -3.803.893,78 -3.451.324,28 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ 
(εσόδων)  -4.709.812,53 -4.111.169,24 -4.376.672,84 -3.900.481,81 

Λειτουργικά κέρδη 
 730.995,75 1.054.981,68 791.166,95 1.044.536,92 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 4.5 -665.842,91 -557.654,40 -653.764,80 -551.942,99 

Κέρδη προ φόρων 
 

65.152,84 497.327,28 137.402,15 492.593,93 

Φόρος εισοδήματος 4.4 -108.253,63 -296.219,30 -107.653,63 -297.232,35 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (A) 

 
-43.100,79 201.107,98 29.748,52 195.361,58 

Κατανεμόμενα σε : 
  

    Ιδιοκτήτες μητρικής  
 -35.815,86 200.533,34 29.748,52 195.361,58 

 Δικαιώματα μειοψηφίας  
 -7.284,93 574,64 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ έξοδα 
μετά από φόρους (Α+ Β)   -43.100,79 201.107,98 29.748,52 195.361,58 

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 4.7 -0,04 0,20 0,03 0,20 

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

4.6 1.781.164,73 1.959.491,55 1.791.188,41 1.942.226,85 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)  

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 
ενεργητικού      

Υπεραξία  228.348,51 228.348,51 0,00 0,00 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.8 85.480,57 97.779,12 37.476,50 42.554,36 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.8 11.569.056,48 11.638.069,28 10.921.024,57 10.947.350,91 
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 
Επιχειρήσεις  0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.9 198.385,73 164.385,73 173.600,73 139.600,73 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  12.081.271,28 12.128.582,64 11.582.101,80 11.579.506,00 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
 

    Αποθέματα 4.10 740.851,74 959.789,68 730.941,76 943.244,01 

Πελάτες και  λοιποί χρεώστες 4.11 4.536.458,06 4.028.187,70 4.608.111,01 4.070.315,20 

Χρεόγραφα 
 145,00 145,00 145,00 145,00 

Έξοδα Επομένων χρήσεων 
 86.732,83 39.014,35 86.541,52 27.922,04 

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμιακά ισοδύναμα 4.12 382.825,43 331.461,61 334.441,78 278.707,71 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 5.747.013,05 5.358.598,34 5.760.181,06 5.320.333,96 

Σύνολο ενεργητικού 
 17.828.284,34 17.487.180,98 17.342.282,87 16.899.839,96 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
     

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
     

Ίδια κεφάλαια 
     

Μετοχικό κεφάλαιο 4.13 -3.020.000,00 -3.020.000,00 -3.020.000,00 -3.020.000,00 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά Αποθεματικά  
 

-48.304,73 -34.108,21 -48.304,73 -34.108,21 

Σύνολο   
 

-3.068.304,73 -3.054.108,21 -3.068.304,73 -3.054.108,21 

Αποτελέσματα χρήσης 
 

35.815,86 -200.533,34 -29.748,52 -195.361,58 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 
 

-494.091,72 -307.503,73 -488.919,95 -307.503,73 

Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων  
 

-3.526.580,59 -3.562.145,28 -3.586.973,20 -3.556.973,52 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

-17.917,65 -25.202,58 0,00 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

-3.544.498,24 -3.587.347,86 -3.586.973,20 -3.556.973,52 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
     

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.14 -1.936.332,39 -3.122.092,73 -1.846.436,28 -2.988.566,26 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

4.19 -796.723,31 -777.214,41 -865.491,25 -845.982,35 

Διάφορες προβλέψεις 4.15 -146.809,57 -122.740,15 -140.467,47 -116.398,05 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

-134.600,03 -100.600,03 -134.600,03 -100.600,03 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  

-3.014.465,30 -4.122.647,32 -2.986.995,03 -4.051.546,69 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.17 -4.271.922,72 -4.330.982,73 -3.829.810,61 -3.907.684,74 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.16 -5.548.144,58 -4.791.177,68 -5.548.144,58 -4.744.685,21 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

-109.452,57 -102.217,26 -109.452,57 -98.256,35 
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

4.14 -999.266,89 -220.871,08 -950.530,53 -220.871,08 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.18 -340.534,03 -331.937,06 -330.376,35 -319.822,37 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  

-
11.269.320,80 

-9.777.185,81 
-

10.768.314,64 
-9.291.319,76 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

-
14.283.786,10 

-
13.899.833,13 

-
13.755.309,67 

-
13.342.866,45 

 Σύνολο  Παθητικού 
 

-
17.828.284,34 

-
17.487.180,99 

-
17.342.282,87 

-
16.899.839,96 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
Ειδικών 

Διατάξεων 

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής 

Κέρδη εις 
νέο 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/12/2010 
       

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 
2009 

3.020.000,00 9.858,79 8.065,01 358.140,51 -34.452,37 0,00 3.361.611,94 

Μεταβολές Χρήσης 
 

16.184,41 
  

-16.184,41 
 

0,00 

Απόκτηση θυγατρικής 
     

24.627,94 24.627,94 

Κέρδη περιόδου 
    

200.533,34 574,64 201.107,98 

Διανομή μερισμάτων 
    

0,00 
 

0,00 

Υπόλοιπο 31η  Δεκεμβρίου  
2010 

3.020.000,00 26.043,20 8.065,01 358.140,51 149.896,56 25.202,58 3.587.347,86 

Καθαρά θέση 31/12/2011 
       Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 

2010 3.020.000,00 26.043,20 8.065,01 358.140,51 149.896,56 25.202,58 3.587.347,86 

Μεταβολές Χρήσης 
 

0,00 14.196,52 
 

-14.196,52 
 

0,00 

Απόκτηση θυγατρικής 
    

0,00 0,00 0,00 

Διανομή μερισμάτων 
      

0,00 

Κέρδη Χρήσης 
    

-35.815,86 -7.284,93 -43.100,79 

Λοιπά 0 0   0 251,17 0 251,17 

 Υπόλοιπο 31η  Δεκεμβρίου 
2011  3.020.000,00 26.043,20 22.261,53 358.140,51 100.135,35 17.917,65 3.544.498,24 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
Ειδικών 

Διατάξεων 

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής 

Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/12/2010 

      Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 
2009 3.020.000,00 9.858,79 8.065,01 358.140,51 -34.452,37 3.361.611,94 

Μεταβολές Χρήσης 
 

16.184,41 
  

-16.184,41 0,00 

Κέρδη περιόδου 

    
195.361,58 195.361,58 

Διανομή μερισμάτων 

    
0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31η  Δεκεμβρίου  
2010 3.020.000,00 26.043,20 8.065,01 358.140,51 144.724,80 3.556.973,52 

Καθαρά θέση 31/12/2011 

      Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 
2010 3.020.000,00 26.043,20 8.065,01 358.140,51 144.724,80 3.556.973,52 

Μεταβολές Χρήσης 
  

14.196,52 
 

-14.196,52 0,00 

Διανομή μερισμάτων 
     

0,00 

Κέρδη Χρήσης 
    

29.748,52 29.748,52 

Λοιπά 
    

251,17 251,17 

 Υπόλοιπο 31η  Δεκεμβρίου 
2011  3.020.000,00 26.043,20 22.261,53 358.140,51 160.527,97 3.586.973,21 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Έμμεση Μέθοδος) 
(Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε € 

 
 

 

 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ Εταιρεία 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Καθαρά Κέρδη  προ φόρων  65.152,84 497.327,28 137.402,15 492.593,93 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις 1.050.168,98 904.509,87 1.000.021,46 897.689,93 

Προβλέψεις 102.544,42 0,00 102.544,42 0,00 
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας         

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 665.842,91 557.654,40 653.764,80 551.942,99 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες         

( Αύξηση)/Μείωση Αποθέματα 251.889,54 -104.011,00 245.253,85 -102.489,38 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -739.228,84 727.043,48 -741.841,88 680.439,86 

 Αύξηση/(Μείωση)  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 21.350,37 183.657,82 -33.320,16 171.095,60 

Μείον:         

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -665.842,91 -557.654,40 -653.764,80 -551.942,99 

Καταβεβλημένοι φόροι -81.258,25 -147.047,25 
-76.697,34 

-145.349,72 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α) 670.619,05 2.061.480,19 633.362,50 1.993.980,21 

Επενδυτικές Δραστηριότητες         

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων 0,00 -450.000,00   -450.000,00 

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -992.623,43 -1.204.868,52 -992.383,09 -1.143.560,26 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων 23.765,82 39.455,85 23.765,82 39.455,85 

Ταμειακά διαθέσιμα ενοποιουμ. Θυγατρικών   67.189,34   0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   0,00     

Μερίσματα εισπραχθέντα   0,00     

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -968.857,61 -1.548.223,33 -968.617,27 -1.554.104,41 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου         

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 513.377,00 214.710,88 513.377,00 214.710,88 

Εξοφλήσεις δανείων   -706.488,29   -706.488,29 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -163.774,63 -122.597,51 -122.388,16 -101.970,36 

Μερίσματα πληρωθέντα         

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 349.602,37 -614.374,92 

 
390.988,84 

 
-593.747,77 

          

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) 51.363,82 -101.118,06 55.734,07 -153.871,97 

          

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 331.461,61 432.579,67 278.707,71 432.579,67 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
 

382.825,43 
 

331.461,61 
 

334.441,78 
 

278.707,71 
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1. Γενική πληροφόρηση  
 

1.1. Οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της  

 «Α Π Ο Λ Λ Ω  Ν Ι Ο Ν   Α.Β.Ε.Ε.  ΑΡΤΟΥ»  για την περίοδο 1/1-31/12/2010 έχουν εγκριθεί 

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου την 15 Μαρτίου 2012.  

 

1.2. Σύσταση εταιρείας. 

H εταιρεία «Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν   Α. Β. Ε. Ε.  Α Ρ Τ Ο Υ», ιδρύθηκε με την σημερινή της νομική 

μορφή στις 01.09.1994 (ΦΕΚ 5202/08.09.1994). Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί  έως την 

31.12.2045. Για την λειτουργία των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εκδοθεί από 

την διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 

Αττικής η υπ΄ αριθμό 2122/2000 άδεια λειτουργίας. 

 

1.3. ‘Έδρα 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Τζήμα, Κορωπί.  

 

1.4. Σκοπός 

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι: 

        1.  Η βιοτεχνική Παραγωγή άρτου και αρτοσκευασμάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής     

καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής συναφών με αυτά. 

        2.  Η εμπορία και αντιπροσωπεία των ανωτέρω ειδών στον εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

        3.  Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών σε αίθουσες καφεζαχαροπλαστείου - καφετέρια 

με την προσφορά για επιτόπια κατανάλωση προϊόντων της εταιρείας, προϊόντων καφέ, αναψυκτικών, 

κ.λ.π 

 

1.5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της  Εταιρίας είναι: 

 

  

31η Δεκεμβρίου 2011 152 

31η Δεκεμβρίου 2010 174 

 

 

 
1.6. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων.  

Τα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί, είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και σχετίζονται με την 

λειτουργία του Ομίλου. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2011 

 

ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 

μέρη δημοσίου (governments - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. 

Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και 

απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 

συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές 

όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν  σημαντική επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009,  L347/24.12.2009) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει 

να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την 

απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο 

ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους και πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της 

καθαρής θέσης, εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα 

αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη 

παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010,                 L 166/01.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ περιορισμένες 

εξαιρέσεις από συγκεκριμένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με την εύλογη αξία και τον 

κίνδυνο ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου καθώς έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποιημένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010,     L 186/20.07.2010) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα όταν η οικονομική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 

κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να 

αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η παραπάνω τροποποίηση 

δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010,      L 193/24.07.2010) 

Η Διερμηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετήσει η οικονομική οντότητα που εκδίδει 

συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονίσει, το σύνολο ή μέρος, μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011,      L 46/19.02.2011) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε 7 

υφιστάμενα πρότυπα και διερμηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει μία λογιστική πολιτική στην περίοδο που καλύπτεται 

από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης αξίας με βάση τις 

προηγούμενες Γ.Π.Λ.A.  ως τεκμαιρόμενου κόστους και (γ)  για τη δυνατότητα χρήσης της λογιστικής αξίας των 

ενσώματων και  άυλων περιουσιακών στοιχείων ως τεκμαιρόμενου κόστους κατά την ημερομηνία μετάβασης από 

εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις (rate regulations operations) . 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που 

προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την αποτίμηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των 

συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής 

συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν 

αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

 

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την 

αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με 

σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με αποτιμήσεις στην 

εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 

έκθεση.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της αποτίμησης της επιβράβευσης 

των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2012 και 

δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την  1 Ιανουαρίου 2012. Η  Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει 

νωρίτερα τα πρότυπα αυτά και εκτιμά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011,       L 305/23.11.2011) 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν 

καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και το 

αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η 

διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται 

τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η 

τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία βρίσκεται   στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 

2013. 

 

ΔΠΧΠ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 

αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο 

γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν 

όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 

χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2013. 

 

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . 
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και δεν 

αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με τη 

χρήση ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της 

εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με 

την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες 

μέσω πώλησης. Η Εταιρεία  δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία 

να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα 

καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν 

αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις 

επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19  θα 

έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12  και τροποποίησε 

τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. 

Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν 

να εφαρμοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο. Οι σημαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι 

εξής: 

 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 

απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η 
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οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο 

κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

 

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις 

ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη 

Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες 

αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο 

παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί.  

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες» και 

τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 

παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 

10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28 
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2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 

και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  

 
2.2. Ενοποίηση   

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής 

και της θυγατρικής εταιρείας της. Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο ‘Όμιλος έχει ποσοστό 

συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις 

χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.  

Στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΥ " ενοποιούνται με την 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΒΕΕ". Το ποσοστό συμμετοχής της "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 90%.  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς.    

 

2.3. Αρχή του Ιστορικού Κόστους 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Η 

αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας απεικονίζεται με βάση το κόστος κτήσεως.  

 

2.4.Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 
 

Εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα εμφανίζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποτιμώνται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα έτη της μισθωτικής σύμβασης. Οι 
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αποσβέσεις αποτιμώνται με σταθερούς συντελεστές καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής 

των παγίων. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ETH 

Κτίρια και εγκαταστάσεις 20 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 15-20 

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8-15 

Έπιπλα και σκεύη 8-15 

Μεταφορικά μέσα 10-15 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα 4 

 

Οι αξίες των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού επισκοπούνται για ενδεχόμενη 

απομείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια απομείωση,  όταν 

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιμάται ότι η αξία είναι κατώτερη της ανακτήσιμης αυτή 

αναθεωρείται. 

 

2.4. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης των εμπορευμάτων, α’ & β’ υλών, υλικών συσκευασίας 

και αναλωσίμων υλικών υπολογίζεται βάσει της μεθόδου  FIFO (πρώτη εισαγωγή-πρώτη 

εξαγωγή). Το κόστος των ετοίμων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει, το κόστος των 

υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 

 

2.5. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 

 

Η εταιρεία παρέχει πίστωση στους πελάτες η οποία βασίζεται στο  οικονομικό μέγεθος του 

πελάτη και σε οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται μ΄ αυτόν. Σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού οι απαιτήσεις εκτιμώνται  για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη  πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού αναθεωρείται έτσι ώστε να απεικονίζει τους προβλεπόμενους κινδύνους. 

Πολιτική της εταιρείας είναι να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 

δυνατές νομικές ενέργειες. 

 

2.6. Δάνεια Τραπεζών 

 

Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών και οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίων καταχωρούνται, στην 

εύλογη αξία τους. Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

περιόδου που έχει πραγματοποιηθεί. 
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2.7. Μισθώσεις 

 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται 

ως περιουσιακά στοιχεία. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε 

μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό 

επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί 

λειτουργικές μισθώσεις. 

  

2.8. Φορολογία 

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου με τον 

εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή,  20% για τη χρήση 2011 και 24% για τη χρήση 2010. 

 

Αναβαλλόμενη φορολογία είναι ο φόρος που οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς 

στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο ποσοστό 

στην αξία που αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά. 

Οι αξίες υπολογίζονται κατά την ημερομηνία του  εκάστοτε Ισολογισμού και αναθεωρούνται 

αναλόγως. 

 

2.9. Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις την 

ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.10. Πιστωτές 

 

Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων. 

 

2.11. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με τη 

συνταξιοδότηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού να καταβάλει σ’ αυτό συγκεκριμένη 

χρηματική παροχή. Η χρηματική αυτή παροχή οφείλεται κατά την στιγμή της συνταξιοδότησης 

και το ποσό που προσδιορίζεται με παραμέτρους: 

I. Το χρόνο υπηρεσίας με την εταιρεία 

II. Την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και 

III. Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νομοθεσίας. 

   

Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και η 

εκτιμούμενη κατά την 31/12/2011 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαμβάνεται 
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στις οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούμενες χρήσεις  έχει 

διαχωριστεί και επηρεάσει τα ‘Ίδια κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά την περίοδο 

επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου. 

 

2.12. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα ιστορικών γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. 

 

2.13. Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγματοποίησή του και αντιπροσωπεύει 

έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία μειώνονται  με τις εκπτώσεις 

προς τους πελάτες.  

 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Η Εταιρεία και ο όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 

και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου έχει στόχο να 

ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική  απόδοση του. Η Εταιρεία δεν 

εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές ή 

δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο όμιλος αποτελούνται κυρίως από 

σύναψη δανείων,  τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

3.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Η έκθεση της εταιρείας και του ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη δεδομένου 

ότι το σύνολο των  δανειακών της υποχρεώσεων είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου  η  έκθεση σε 

συναλλαγματικού κινδύνους εκτιμάται ως χαμηλή και οι αγορές  πρώτων υλών και εξοπλισμού 

προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ, συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να 

προκύψει  είναι περιορισμένος 

 

3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 

Το γεγονός ότι ο δανεισμός βασίζεται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσμα 

οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως να  είναι μικρές. Πολιτική της 

Εταιρείας και του ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και την 

διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. 
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3.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΌΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Ο ‘Όμιλος και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από μία μεγάλη  πελατειακή βάση  των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση 

τους παρακολουθείται διαρκώς. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων 

γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. 

 

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Η Εταιρεία και ο όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 

προς χρήση. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με  τέτοιον τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 

 
3.5 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωσης ( σχέση 

μεταξύ δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η συνεχής 

βελτίωση της αξίας της Εταιρίας με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. 

Επιδίωξη  είναι η διατήρηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια από 1:3 έως 1:1  

 

 

4 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  
 

4.1 Έσοδα 

 
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έσοδα από Πωλήσεις: 
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 

Εμπορευμάτων 3.169.155,45 2.355.063,37 2.992.423,95 2.359.818,57 

Προϊόντων 10.510.732,95 10.524.790,86 10.263.997,82 10.295.075,22 

Παροχή Υπηρεσιών 627,46 0,00 627,46 0,00 

 
13.680.515,86 12.879.854,23 13.257.049,23 12.654.893,78 

 

 

4.2 Άλλα Έσοδα εκμετάλλευσης 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 

Ενοίκια κτιρίων & τεχνικών έργων 2.399,00 10.200,00 2.399,00 10.200,00 

Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 14.370,45 16.947,52 14.370,45 16.947,52 

Λοιπά 'Έσοδα Εκμετάλλευσης 224.149,56 215.577,47 231.471,75 219.949,35 

Λοιπά 'Έξοδα Εκμετάλλευσης -86.284,13 -3.787,20 -86.091,61 -3.787,20 
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154.634,88 238.937,79 162.149,59 243.309,67 

 

 

4.3 Mέρισμα  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την μη διανομή μερίσματος προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρή θέση της εταιρείας και η 

χρηματοοικονομική της κατάσταση. Η  πρόταση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρείας  

υπόκεινται  στην  έγκριση  των μετόχων στην Ετήσια Γενική   Συνέλευση.  

 

 

4.4 Φορολογία  
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Τρέχων φόρος εισοδήματος -88.744,73 -    102.254,90    -88.144,73 -102.254,90 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -19.508,90 -    211.410,12    -19.508,90 -212.423,17 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου - -      82.435,68    - -82.435,68 

Αυξήσεις/ μειώσεις στις απαιτήσεις/ 
υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο φόρο 
που οφείλεται στην μεταβολή του 
φορολογικού συντελεστή -        99.881,40    - 99.881,40 

 
-108.253,63 - 296.219,30    -107.653,63 -297.232,35 

 

 

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό Νόμο 3943/2011, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

ορίζεται σε 20% για το 2011 και μετά. Πριν την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος ήταν 24% για το 2010 και προβλεπόταν σταδιακή μείωση του ως εξής: 23% για τη χρήση 2011, 22% 

για τη χρήση 2012, 21% για τη χρήση 2013 και 20% για τη χρήση 2014 και εφεξής.   Επιπλέον, επιβάλλεται 25% 

παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει τον δικαιούχο και 

εφαρμόζεται σε διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Ειδικά για κέρδη των οποίων η 

διανομή εγκρίνεται εντός του 2011 ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21%. 

 

 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και τη 

χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως 

ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά 

την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι 

φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.  

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 

 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 
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φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10
η
 μέρα του 7

ου
 

μήνα μετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος 

αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της έχουν ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010. Η χρήση 2009 για την 

μητρική και οι χρήσεις 2008 και 2009 για την θυγατρική περαίωσαν φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι οι οποίοι επιβάρυναν τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης χρήσης. Για την ανέλεγκτη χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη η οποία ανέρχεται σε € 40.000,03.  

 

Για τη χρήση 2011 η μητρική εταιρία, καθώς και η θυγατρική, έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις  που θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

4.5 Χρηματοοικονομικό Κόστος 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Τόκοι Δανείων 665.842,91 557.654,40 653.764,80 551.942,99 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
665.842,91 557.654,40 653.764,80 551.942,99 

 
 
 

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

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Κέρδη προ φόρων 65.152,84 497.327,28 137.402,15 492.593,93 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 665.842,91 557.654,40 653.764,80 551.942,99 

Αποσβέσεις 1.050.168,98 904.509,87 1.000.021,46 897.689,93 

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

1.781.164,72 1.959.491,55 1.791.188,41 1.942.226,85 
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4.7 Κέρδη ανά μετοχή  

 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη χρήσης   προς το 

σταθμισμένο μέσο   αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης:  

 
 
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2011 31/12/2010 

Κέρδη χρήσης μετά από 
φόρους  

-43.100,79 195.361,58 

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός κοινών Μετοχών  

1.000.000 1.000.000 

Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ  -0,0431 0,1954 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2011 31/12/2010 

Κέρδη χρήσης μετά από 
φόρους  

29.748,52 201.107,98 

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός κοινών Μετοχών  

1.000.000 1.000.000 

Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ  0,0297 0,2011 
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4.8 Πάγιο Ενεργητικό – Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Η κατάσταση μεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2011  και 01/01-31/12/2010 έχει ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κτίρια-

Τεχνικά έργα 
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισμός 
Ακινητ/σεις υπό 

εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία Σύνολο 
Κόστος 

       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 

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

Πωλήσεις                        -      -16.341,84                         -      -23.114,01                      -      0 -39.455,85 

Ολοκλήρωση έργων 0 0                         -                                -      0 0 0,00 
Πάγια θυγατρικής 413.651,38 307.559,10 0 54.161,61 0 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 

Αποσβέσεις 
       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 

Προσθήκες 143.205,03 621.457,19 30.650,82 102.725,84                      -      6.471,00 904.509,88 

Μειώσεις                        -                                -                            -                                -                           -      0 0,00 

Παγίων θυγατρικής 52.558,13 17.262,84 0 17.117,67 0 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 8.248.119,96 

Αναπόσβεστη αξία 
       

31/12/2010 2.903.166,42 7.217.283,16 314.022,94 955.605,82 247.990,93 97.779,12 11.735.848,39 

Κόστος 
       1/1/2011 3.597.133,92 13.351.470,76 525.075,89 2.105.668,44 247.990,43 156.628,41 19.983.967,85 

Αγορές 390.049,78 491.834,63 0,00 156.176,21 -46.073,24 636,06 992.623,44 

Πωλήσεις                        -      -7.250,01 0,00 -16.515,81                      -      0,00 -23.765,82 

31/12/2011 3.987.183,70 13.836.055,38 525.075,89 2.245.328,84 201.917,19 157.264,47 20.952.825,47 

Αποσβέσεις 
       1/1/2011 693.967,50 6.134.187,10 211.052,95 1.150.062,62 0,00 58.849,29 8.248.119,44 

Προσθήκες 191.875,64 644.067,18 63.001,60 138.289,95 0,00 12.934,61 1.050.168,98 

Μειώσεις                        -                                -                  -                                -                           -      0                          -      

31/12/2011 885.843,13 6.778.254,28 274.054,55 1.288.352,56 0,00 71.783,90 9.298.288,42 

Αναπόσβεστη αξία 
       

31/12/2011 3.101.340,57 7.057.801,10 251.021,34 956.976,28 201.917,19 85.480,57 11.654.537,05 
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Εταιρεία 
Κτίρια-

Τεχνικά έργα 
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός 
Ακινητ/σεις 

υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) Σύνολο 

Κόστος 
       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 

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

Πωλήσεις                        -      -16.341,84                           -      -23.114,01                      -      0 -39.455,85 

Ολοκλήρωση έργων 0,00 0,00                           -                                -      0,00 0 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 

Αποσβέσεις 
       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 

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

Μειώσεις                        -      0 0,00 -                      -      0 0,00 

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

Αναπόσβεστη αξία 
       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 

Κόστος 
       1/1/2011 3.182.808,82 13.040.924,71 525.075,89 2.049.481,39 247.990,43 87.730,64 19.134.011,88 

Αγορές 390.049,78 491.834,63 0,00 155.935,86 -46.073,24 636,06 992.383,09 

Πωλήσεις                        -      -7.250,01                           -      -16.515,81                      -      0 -23.765,82 

31/12/2011 3.572.858,60 13.525.509,33 525.075,89 2.188.901,44 201.917,19 88.366,70 20.102.629,15 

Αποσβέσεις 
       1/1/2011 641.409,37 6.113.523,07 211.052,95 1.132.944,95 0,00 45.176,28 8.144.106,61 

Προσθήκες 171.159,38 628.539,88 63.001,60 131.606,69                      -      5.713,92 1.000.021,46 

Μειώσεις                        -                                -                                -                                -                           -      0                           -      

31/12/2011 812.568,75 6.742.062,95 274.054,55 1.264.551,63 0,00 50.890,20 9.144.128,07 

Αναπόσβεστη αξία 
       31/12/2011 2.760.289,85 6.783.446,38 251.021,34 924.349,81 201.917,19 37.476,50 10.958.501,07 
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4.9 Δοσμένες εγγυήσεις:  

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Εγγυήσεις - ΔΕΗ 11074,61 11.074,61 9.149,61 9.149,61 
Εγγυήσεις - 
Ενοικίων  

185703,31 151.703,31 
162843,310 128.843,31 

Λοιπές 1607,81 1.607,81 1.607,81 1607,81 

 
198.385,73 164.385,73 173.600,73 139.600,73 

         
 
 

4.10 Αποθέματα: 
Τα αποθέματα της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Εμπορεύματα 28.865,47 36.011,49 24.097,16 32.537,44 

Προϊόντα 'Έτοιμα & Ημιτελή 221.528,64 375.651,08 221.297,21 375.499,79 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 457.506,03 548.127,11 452.595,79 535.206,78 

Προκαβολές για αγορά αποθεμάτων 32.951,60 0,00 32.951,60 0,00 

 740.851,74 959.789,68 730.941,76 943.244,01 

 
 
 
 

 
 
4.11 Πελάτες και λοιποί Χρεώστες : 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

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

Πελάτες 806.693,26 794.644,12 888.213,39 838.459,32 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.812.633,02 3.172.090,33 3.812.633,02 3.172.090,33 

Γραμμάτια εισπρακτέα 0 0,00 0 0,00 
Γραμμάτια σε 
καθυστέρηση 34.748,61 34.748,61 34.748,61 34.748,61 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1300 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Χρεώστες διάφοροι 144.783,59 210.630,06 134.916,41 208.942,36 

Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις -263.700,42 -185.225,42 -263.700,42 -185.225,42 

 
4.536.458,06 4.028.187,70 4.608.111,01 4.070.315,20 
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού. 

Τα ποσά που απεικονίζονται στον Ισολογισμό εμπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

βάσει  των  εκτιμήσεων  της  Διοίκησης  που  βασίζονται  στην  προηγούμενη εμπειρία. Η εταιρεία 

εκτιμά ότι πέραν από τις σχηματισθείσες προβλέψεις δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από 

απαιτήσεις. 

 
 
4.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα: 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

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

Ταμείο 107.433,98           67.250,27    91.738,53 54.788,57 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 275.391,45        264.211,34    242.703,25 223.919,14 

 

382.825,43        331.461,61    
 

334.441,78 278.707,71 

 
 

 
4.13 Μετοχικό κεφάλαιο: 

 
Το καταβλημένο  Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  3.020.000,00 € και διαιρείται σε 

1.000.000  κοινές μετοχές  ονομαστικής αξίας 3,02€ έκαστη.  

 

 
4.14 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 

 

Οι  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται  : 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

    

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2011 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2012 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

1/1/2013 
ΛΗΞΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.167.480,11 467.480,12 699.999,99 24/3/2014 

PROTONBANK 
270.000,00 90.000,00 180.000,00 30/9/2014 

EUROBANK 300.000,00 0,00 300.000,00 2013 

CYPRUS BANK 750.375,60 250.375,60 500.000,00 31/7/2014 

Leasing 447.743,58 191.411,17 256.332,41 Οκτ-14 

ΣΥΝΟΛΟ  2.935.599,29 999.266,89 1.936.332,40 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2011 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2012 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

1/1/2013 
ΛΗΞΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
1.167.480,11 467.480,12 699.999,99 24/3/2014 

PROTONBANK 270.000,00 90.000,00 180.000,00 30/9/2014 

EUROBANK 300.000,00 0,00 300.000,00 2013 

CYPRUS BANK 750.375,60 250.375,60 500.000,00 31/7/2014 

Leasing 309.111,10 142.674,81 166.436,29 Οκτ-14 

ΣΥΝΟΛΟ  2.796.966,81 950.530,53 1.846.436,28 
 

 
 
 

4.15 Διάφορες Προβλέψεις 
   

Συμπεριλαμβάνονται οι σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία που προβλέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν2112/20 καθώς επίσης και η 

πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σημείωση  4.4). 

Η Prudential Co. Ltd.  εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη, βάσει του ΔΛΠ 19. 

    

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 

146.809,57 122.740,15 140.467,47 116.398,05 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 

40.400,03 40.400,03 40.400,03 40.400,03 

ΣΥΝΟΛΟ 187.209,60 163.140,18 180.867,50 156.798,08 

 
 

4.16 Βραχυπρόθεσμα δάνεια  
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Τράπεζες-Βραχυπρόθεσμες 5.548.144,58 4.791.177,68 5.548.144,58 4.744.685,21 

Μακροπρόθεσμες Υποχρ. Πλ. την 
επόμενη χρήση 999.266,89 220.871,08 950.530,53 220.871,08 

ΣΥΝΟΛΟ 6.547.411,47 5.012.048,76 6.498.675,11 4.965.556,29 

 
 

4.17 Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές  
 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Προμηθευτές 1.900.913,31 2.089.135,68 1.871.243,36 2.065.589,80 

Επιταγές Πληρωτέες 1.857.246,63 1.766.904,04 1.457.779,93 1.379.502,13 

Πιστωτές διάφοροι 513.762,78 474.943,02 500.787,34 462.592,82 

ΣΥΝΟΛΟ 4.271.922,72 4.330.982,73 3.829.810,63 3.907.684,74 
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4.18 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : 
 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 189.868,53 235.732,15 182.510,85 223.617,46 
Έξοδα χρήσεως 
δουλευμένα 

150.665,50 96.204,91 147.865,50 
96.204,91 

ΣΥΝΟΛΟ 340.534,03 331.937,06 330.376,35 319.822,37 

 
 
 
 
 

 
4.19 Αναβαλλόμενη φορολογία  

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

 
 

Όμιλος 2010 

 
Υπόλοιπο έναρξης 

Χρεώσεις Πιστώσεις 
(-) Αποτελεσμάτων 

Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις          1.054.532,63    -              75.089,14                 979.443,49    

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

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις                       -       -              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    

 

2011 

 

Υπόλοιπο έναρξης 
Χρεώσεις Πιστώσεις 

(-) Αποτελεσμάτων 
Υπόλοιπο τέλους 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις             979.443,49    -              17.306,45                 962.137,04    

Προβλέψεις                                -      -              27.737,59    -              27.737,59    

Έξοδα εγκατάστασης -           105.002,81                    99.475,61    -                 5.527,20    

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις -             86.299,85                    25.876,16    -              60.423,69    

Εσοδα επόμενων χρήσεων -                4.254,93                      1.297,62    -                 2.957,31    

Φορολογική Ζημιά -                6.671,49    -              62.096,45    -              68.767,94    

 

            777.214,41                    19.508,90                 796.723,31    
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Εταιρεία 2010 

 Υπόλοιπο έναρξης 
Χρεώσεις 

Πιστώσεις (-) 
Αποτελεσμάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις     1.054.532,63    -       37.081,12        1.017.451,51    

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

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις                       -       -     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    

 
2011 

 

Υπόλοιπο έναρξης 
Χρεώσεις 

Πιστώσεις (-) 
Αποτελεσμάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις     1.017.451,51    -       17.306,45        1.000.145,06    

Προβλέψεις                            -      -       27.737,59    -         27.737,59    

Έξοδα εγκατάστασης -      105.002,81             99.475,61    -           5.527,20    

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις -         86.299,85          25.876,16    -         60.423,69    

Εσοδα επόμενων χρήσεων -           4.254,93               1.297,62    -           2.957,31    

Φορολογική Ζημιά        24.088,43    -     62.096,45    -         38.008,02    

 
     845.982,35          19.508,90         865.491,25    

 
 

 
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έχει γίνει με βάση τους φορολογικούς συντελεστές, όπως 

ορίζονται στο Νόμο 2238/1994  

 
 

4.20    ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν 

συναλλαγές με την μητρική της και την θυγατρική της: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Πωλήσεις   Προϊόντων  519.112,33 519.112,33 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Αγορά Προϊόντων 24.135,07 24.135,07 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ Λήψη υπηρεσιών 241.092,72 241.092,72 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Πωλήσεις   Προϊόντων  0 307.523,73 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Παροχή υπηρεσιών 0 9.722,19 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Απαιτήσεις  0 81.628,61 

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ  Υποχρεώσεις  831.907,81 831.907,81 

Διευθυντικά στελέχη & μέλη της 

διοίκησης 
Αμοιβές 147.331,95 147.331,95 

Διευθυντικά στελέχη & μέλη της 
διοίκησης 

Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 0 0 
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4.21 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Επιπλέον φόρος εισοδήματος μπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές από τον φορολογικό 

έλεγχο για την ανέλεγκτη χρήση 2010. 

 
 

4.22 Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας του Ισολογισμού 
 

 Από  την  λήξη  της  Κλεομένης  χρήσεως  2011 μέχρι  την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, 

δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά  γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των 

εταιρικών εργασιών βαίνει ομαλά. 

 

 

 

 
Κορωπί,   15 Μαρτίου 2012 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ :    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος :      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

 

      Η  Διευθύντρια  Λογιστηρίου:  ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΑ 
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5. Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 


