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Οι  Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από την σελίδα  3 μέχρι  και 

την σελίδα 30 εγκρίθηκαν   από   το  Διοικητικό   Συμβούλιο   της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
Α.Ε.» την 24

η
 Μαΐου  2013 , και είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

www.karamolegos-bkr.gr 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/03/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 

ενεργητικού 
   Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
   Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.7     55.200.164,52        50.620.516,12    

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 
Επιχειρήσεις 4.9     12.027.325,99        12.027.325,99    

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

          80.735,57              80.735,57    
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

 

    67.308.226,08        62.728.577,68    

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
   Αποθέματα 
 

      1.196.835,28          1.158.242,06    

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.10     41.088.676,05        40.950.894,73    

Χρεόγραφα 
 

            5.145,00                5.145,00    

Έξοδα Επομένων χρήσεων 
 

         109.963,75            100.729,00    

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμιακά ισοδύναμα 4.11       2.642.055,32          2.548.353,05    

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 

    45.042.675,40        44.763.363,84    

Σύνολο ενεργητικού 
 

  112.350.901,48      107.491.941,52    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
   Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
   Ίδια κεφάλαια 
   Μετοχικό κεφάλαιο 4.13 -     3.897.168,00    -     3.897.168,00    

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

 

-   13.412.164,40    -   13.412.164,40    

Λοιπά Αποθεματικά  
 

-   15.404.669,58    -   15.404.669,58    

Σύνολο   
 

-   32.714.001,98    -   32.714.001,98    

Αποτελέσματα περιόδου 
 

-        372.403,83    -     2.507.256,30    

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 
 

-     7.025.424,22    -     4.518.167,92    

Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων  
 

-   40.111.830,03    -   39.739.426,20    

Δικαιώματα Μειοψηφίας 
   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

-   40.111.830,03    -   39.739.426,20    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.14 -   18.072.582,52    -   18.179.622,52    

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

 

-     4.132.020,08    -     3.921.607,43    

Διάφορες προβλέψεις 4.20 -        769.992,35    -       744.992,35    

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.15 -     1.682.964,47    -     1.694.775,89    
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων    -   24.657.559,42    -   24.540.998,19    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.16 -   20.502.327,59    -   17.585.787,79    

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

-   19.753.055,38    -   21.293.579,41    

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

-     1.475.162,07    -     1.008.639,60    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.14 -     2.464.080,00    -     2.589.080,00    

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

-     3.386.886,99    -       734.430,33    
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 
-   47.581.512,03    -   43.211.517,13    

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

-   72.239.071,45    -   67.752.515,32    

 Σύνολο  Παθητικού 
 

- 112.350.901,48    - 107.491.941,52    

    Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/03/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 
   Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.7           82.783,54              82.734,93    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.7     80.874.538,32        76.747.886,03    

Υπεραξία 
 

         837.663,32            837.663,32    

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 
 

                      -                           -      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

                      -                           -      

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

         286.808,22            286.808,22    

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

    82.081.793,40        77.955.092,50    

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
   Αποθέματα 
 

      2.296.659,33          2.156.593,45    

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.10     42.278.820,91        41.077.488,28    

Χρεόγραφα 
 

            5.290,00                5.290,00    

Έξοδα Επομένων χρήσεων 
 

         183.368,75            160.811,45    

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμιακά ισοδύναμα 4.11       3.030.649,44          3.747.371,35    

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 

    47.794.788,43        47.147.554,53    

Σύνολο ενεργητικού 
 

  129.876.581,83      125.102.647,03    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
   Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
   Ίδια κεφάλαια 
   Μετοχικό κεφάλαιο 4.13 -     3.897.168,00    -     3.897.168,00    

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

 

-   13.412.164,40    -   13.412.164,40    

Λοιπά Αποθεματικά  
 

-   14.363.790,58    -   14.387.141,34    

Σύνολο   
 

-   31.673.122,98    -   31.696.473,74    

Αποτελέσματα  περιόδου 
 

-        389.272,59    -     2.178.451,47    

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 
 

-     4.463.014,16    -     2.284.562,70    

Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων  
 

-   36.525.409,73    -   36.159.487,91    

Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

-     1.965.720,92    -     1.981.528,53    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

-   38.491.130,65    -   38.141.016,44    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.14 -   21.443.859,18    -   21.577.836,62    

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

-     4.746.477,68    -     4.471.405,74    

Διάφορες προβλέψεις 4.20 -        972.732,51    -       947.732,51    

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.15 -     1.783.564,50    -     1.795.375,92    
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων    -   28.946.633,87    -   28.792.350,79    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.16 -   26.885.481,34    -   24.047.898,89    

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

-   25.908.164,80    -   27.541.173,29    

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

-     1.495.413,74    -     1.035.696,95    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 4.14 -     4.098.541,70    -     4.389.324,32    

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

-     4.051.215,72    -     1.155.186,35    
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 
-   62.438.817,31    -   58.169.279,80    

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

-   91.385.451,18    -   86.961.630,59    

 Σύνολο  Παθητικού 
 

- 129.876.581,83    - 125.102.647,03    
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

  

01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 

      
Ποσά σε Ευρώ Σημ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      Πωλήσεις 
 

19.061.890,38   19.932.039,24   15.443.809,17   16.602.839,55   

Κόστος Πωληθέντων 
 

-10.216.568,53   -10.574.776,07   -8.240.479,86   -8.794.613,02   

Μικτό Κέρδος 
 

8.845.321,85   9.357.263,17   7.203.329,31   7.808.226,53   

Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά) 
     Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
 

45.184,81   239.827,19   51.155,37   184.612,72   

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  
 

-1.281.418,93   -1.225.651,63   -978.946,70   -926.394,68   

Έξοδα Ερευνών 
 

-17.147,75   -18.442,21   -17.147,75   -18.442,21   

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 
 

-5.663.240,64   -6.301.949,83   -4.594.370,54   -5.238.832,38   

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων) 
 

-6.916.622,51   -7.306.216,48   -5.539.309,62   -5.999.056,55   

      
Λειτουργικά κέρδη 

 
1.928.699,34   2.051.046,69   1.664.019,69   1.809.169,98   

      Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
 

-998.738,57   -1.173.801,26   -815.238,71   -874.296,08   

      
Λοιπά Έξοδα από μη λειτουργικές δραστηριότητες 

 
0,00   

   

Κέρδη προ φόρων 
 

929.960,77   877.245,43   848.780,98   934.873,90   

      Φόρος εισοδήματος  4.3 -556.495,79   -189.152,60   -476.377,15   -186.974,78   

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (Α) 
 

373.464,98   688.092,83   372.403,83   747.899,12   

      Κατανέμονται σε : 
     Ιδιοκτήτες  μητρικής 
 

389.272,59   689.689,08   372.403,83   747.899,12   

Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

-15.807,61   -1.596,25                           -                              -      

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) 4.4 -23.350,77   51.207,53   
  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ έξοδα μετά από 

φόρους (Α+ Β) 
 

350.114,21   739.300,36   
  Ιδιοκτήτες  μητρικής 

 
367.789,89   736.800,02   

  Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 

-17.675,68   2.500,34   
  

      Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους 
 

0,0400   0,0708   0,0382   0,0768   

μετόχους της Μητρικής 
     

      Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

 

3.508.066,18   3.650.939,44   2.799.731,70         3.004.043,46    

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Έκτακτα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
Ειδικών 

Διατάξεων 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής 

Κέρδη εις νέο Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/03/2012          

Υπόλοιπο 01/01/2012        3.897.168,00           13.412.164,40          676.493,04          1.125.000,00            4.911.316,22          264.540,87          6.545.674,05          6.497.242,52        37.329.599,10    

Μεταφορά Αποθεματικού                              -      

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια 
συμμετοχή σε επένδυση Ν. 
3299/2005 

         

Διανομή μερισμάτων                              -      

 Κέρδη Περιόδου                        -                             -                        -                           -                             -                        -                           -               747.899,12             747.899,12    

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου  2012        3.897.168,00           13.412.164,40          676.493,04          1.125.000,00            4.911.316,22          264.540,87          6.545.674,05          7.245.141,64        38.077.498,22    

          
Καθαρά θέση 31/03/2013          

Υπόλοιπο 01/01/2013        3.897.168,00           13.412.164,40          808.138,44          1.125.000,00            6.661.316,22          264.540,87          6.545.674,05          7.025.424,22        39.739.426,20    

Μεταφορά Αποθεματικού                              -      

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια 
συμμετοχή σε επένδυση Ν. 
3299/2005 

                             -      

Διανομή μερισμάτων                              -      

 Κέρδη Περιόδου                        -                             -                        -                           -                             -                        -                           -               372.403,83             372.403,83    

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου  2013        3.897.168,00           13.412.164,40          808.138,44          1.125.000,00            6.661.316,22          264.540,87          6.545.674,05          7.397.828,05        40.111.830,03    

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Έκτακτα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
Ειδικών 

Διατάξεων 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής 

Κέρδη εις νέο 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 

Καθαρά θέση 31/03/2012           

Καθαρά θέση 01/01/2012 3.897.168,00  13.412.164,40  695.047,55  1.125.000,00  4.868.483,58  -818.234,06  6.602.703,22  4.259.234,22  2.121.582,44  36.163.149,35  

Μεταφορά Αποθεματικού   -11.696,35   51.207,53  11.696,35  51.207,53 

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια 
συμμετοχή σε επένδυση Ν. 
3299/2005 

                                  -    

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικων καταστάσεων σε από 
RON σε € 

         0,00 

Απόκτηση  % θυγατρικής          0,0 

Διανομή μερισμάτων          0,00 

 Κέρδη Περιόδου                        -                             -                        -                           -                            -                        -                           -      689.689,08 -1.596,25 688.092,83 

 Υπόλοιπο 31η Μαρτίου  2012  

    3.897.168,00       13.412.164,40       683.351,20       1.125.000,00         4.868.483,58    -  767.026,53       6.602.703,22       4.960.619,65       2.119.986,19       36.902.449,71    
Καθαρά θέση 31/03/2013           

Υπόλοιπο 01/01/2013     3.897.168,00       13.412.164,40       833.472,95       1.125.000,00         6.618.483,58    -  780.822,06       6.602.703,22       4.451.317,82       1.981.528,53       38.141.016,44    
Μεταφορά Αποθεματικού                       -                             -                                    -      

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια 
συμμετοχή σε επένδυση Ν. 
3299/2005 

                                  -    

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικων καταστάσεων σε από 
RON σε € 

     -    23.350,77       -         23.350,77    

Απόκτηση  % θυγατρικής                                   -    

Διανομή μερισμάτων                                 -      

 Κέρδη Περιόδου  
                      -                             -                        -                           -                            -                        -                           -            389.272,59    -       15.807,61            373.464,98    

 Υπόλοιπο 31η Μαρτίου  2013  

    3.897.168,00       13.412.164,40       833.472,95       1.125.000,00         6.618.483,58    -  804.172,83       6.602.703,22       4.840.590,41       1.965.720,92       38.491.130,65    

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 
31/03/2013 31/03/2012 

Ταμειακές  Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 
   Κέρδη  προ φόρων          848.780,98          934.873,90    

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
  Αποσβέσεις      1.135.712,01       1.194.873,48    

Απομειώσεις ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                        -                           -      

Προβλέψεις      2.071.277,20       2.584.440,91    

Συναλλαγματικές διαφορές 
  Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας                        -                           -      

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα         815.238,71          874.296,08    

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

  Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέματα -         38.593,22            93.755,98    

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -       147.016,07    -  1.414.045,79    

(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)      3.711.465,81       2.276.460,92    

Μείον: 
  Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -       815.238,71    -     874.296,08    

Καταβεβλημένοι φόροι                        -      -                0,00    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α)      7.581.626,71       5.670.359,40    

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

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων -    5.749.852,99    -     322.279,01    

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων           34.492,58          105.382,34    

Τόκοι εισπραχθέντες                        -                           -      

Μερίσματα εισπραχθέντα                        -                           -      

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -    5.715.360,41    -     216.896,67    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
  Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                        -                           -      

Εξοφλήσεις δανείων -    1.772.564,03    -  1.768.029,83    

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)                        -                           -      

Μερίσματα πληρωθέντα                        -                           -      

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -    1.772.564,03    -  1.768.029,83    

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ)           93.702,27       3.685.432,90    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου      2.548.353,05          244.597,35    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  περιόδου      2.642.055,32       3.930.030,25    

    

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 
31/03/2013 31/03/2012 

Ταμειακές  Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 
   Κέρδη  προ φόρων          929.960,77          877.245,43    

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
  Αποσβέσεις      1.579.366,84       1.599.892,75    

Απομειώσεις ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                        -      
 Προβλέψεις      2.071.277,20       2.584.440,91    

Συναλλαγματικές διαφορές                        -              51.207,53    

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας                        -                           -      

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα      1.044.604,01       1.173.801,26    

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

  Μείωση / ( Αύξηση) Αποθέματα -       140.065,88            51.414,92    

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -    1.780.928,70    -  1.724.433,77    

(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)      4.387.530,52       2.452.915,63    

Μείον: 
  Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -    1.044.604,01    -  1.173.801,26    

Καταβεβλημένοι φόροι -                26,38    -       16.253,98    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α)      7.047.114,37       5.876.429,42    

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

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων -    5.805.625,66    -     727.742,89    

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων           99.557,92          105.382,34    

Τόκοι εισπραχθέντες                        -                           -      

Μερίσματα εισπραχθέντα                        -                           -      

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -    5.706.067,74    -     622.360,55    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                        -                           -      

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                        -            424.106,66    

Εξοφλήσεις δανείων -    2.057.768,54    -  2.000.445,62    

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)                        -      -       39.381,50    

Μερίσματα πληρωθέντα                        -                           -      

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -    2.057.768,54    -  1.615.720,46    

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) -       716.721,91       3.638.348,41    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου      3.747.371,35       1.637.151,78    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  περιόδου      3.030.649,44       5.275.500,19    

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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1. Γενική πληροφόρηση  
 
1.1. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της   «Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α         Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ 

Ε  Γ Κ Ο Σ   Α.Ε.»   για την περίοδο 1/1-31/03/2013 έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου την 24

η 
 Μαΐου 2013.  

1.2. Σύσταση εταιρείας.  
 

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

1.3. Έδρα  
 

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

 
1.4. Σκοπός  

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

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

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

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

του σκοπού της εταιρείας  
 
 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών. 
 
 
2.1. Βάση 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).  

 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων. 

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση: 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν 
από-αναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
μεταβιβαστεί και έχουν από-αναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει συνεχιζόμενη ανάμιξη. 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013: 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 
επόμενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις 
για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο 
για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις 
επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή 
επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α. καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και 
ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν 
ασυμβατότητες μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης 
αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το 
νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου 
ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που 
αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες 
αξίες.  
 
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η 
διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη αποκάλυψης ενός 
επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη 
αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να 
επιμετρηθούν. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 
απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. να 
συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να 
επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να εναρμονιστούν 
με τα US GAAP. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η 
επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο «corridor». Επίσης 
μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών 
εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι 
φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την 
τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή 
επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της 
οικονομικής οντότητας. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).Το Συμβούλιο Διεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του για τον συμψηφισμό 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32). Οι 
τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια του 
συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά 
με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του παρόντος έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα 
συμψηφισμού» Και β) ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση (gross settlement 
system) μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση 
(net settlement system).  
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές 
μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο 
καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες 
οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης 
ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που 
ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική 
σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές  αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, παρά, με βάση τη 
νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για 
κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του Δ.Λ.Π. 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» 
ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από 
κοινού δραστηριότητες". 
 
Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το πρότυπο συνδυάζει 

τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη 
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης 
παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο 
η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους 
είναι εκτεθειμένη. 
 
Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις 

επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου Δ.Π.Χ.Α. 10. Το Δ.Λ.Π. 27 θα 
αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες 
παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. 
 
Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Ο σκοπός του 
αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να 
εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. Το 
αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της 
μεθόδου της καθαρής θέσης. 

 
  

2.2. Ενοποίηση  
 

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

Θέση Τζήμα Κορωπί Μητρική  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ Θέση Τζήμα Κορωπί 60% Ολική ενοποίηση 

KARAMOLEGOS BAKERY  ROMANIA S.A. 
Popesti- Leordeni 
Ρουμανία 

92% Ολική ενοποίηση 

 

Στην  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ ενοποιούνται: 
 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Θέση Τζήμα Κορωπί 90% 
Ολική ενοποίηση στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Αθήνα 99.65% 
Ολική ενοποίηση στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 

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

 

2.3. Μετατροπή ξένου νομίσματος  
 

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

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

 
 
2.4. Πάγια Περιουσιακά στοιχεία  
 

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

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗ 

Κτίρια και εγκαταστάσεις 35-40 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 15-25 
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός   8-20 
Έπιπλα και σκεύη   8-15 
Μεταφορικά μέσα 14-15 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογιστικά [προγράμματα   4-6 

 
 
Οι  αξίες  των  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  επισκοπούνται  για 
ενδεχόμενη απομείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια 
απομείωση   όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιμάται ότι η αξία είναι κατώτερη της 
ανακτήσιμης αυτή αναθεωρείται.  
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Η υπολειμματική αξία καθώς  και η ωφέλιμη ζωή των παγίων αναθεωρούνται  και 
αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού.  

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

 
2.5. Απαξίωση αξίας παγίων  
 

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

 

2.6. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
 

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

 

2.7. Αποθέματα  
 

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

 
2.8. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι  

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

 
 
2.9. 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  εκτός  του κόστους  δανεισμού  
που  σχετίζεται  άμεσα  με  την  αγορά,  κατασκευή  επιλέξιμων στοιχείων του ενεργητικού σε 
αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών.   Η εταιρεία δανείστηκε κεφάλαια που προορίζονται 
αποκλειστικά για την απόκτηση ή κατασκευή επιλέξιμου στοιχείου του ενεργητικού.  
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2.10. Μισθώσεις  
 

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

 

2.11. Φορολογία  
 

Η  δαπάνη  του  φόρου  είναι  το  άθροισμα  του  τρέχοντος  πληρωτέου  και  του 
αναβαλλόμενου φόρου. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών 
της χρήσης με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή, 26% για τη χρήση 2013. Αναβαλλόμενη 
φορολογία είναι ο φόρος που οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς   στην   
φορολογία   εσόδων   ή   φορολογική   αναγνώριση   εξόδων   και λογιστικοποιείται στο 
ποσοστό στην αξία που αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά.   Η αναβαλλόμενη φορολογία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν την 
περίοδο που θα ρευστοποιηθεί ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη φορολογία 
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός τις περιπτώσεις εκείνες που αφορά 
ποσά που επηρεάζουν απευθείας την   καθαρή θέση. Οι  αξίες  υπολογίζονται  κατά  την  
ημερομηνία  του     εκάστοτε  Ισολογισμού  και αναθεωρούνται αναλόγως.  

 
2.12. Διανομή μερισμάτων  
 

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

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

 

2.13. Πιστωτές  
 

Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων.  

 
 
2.14. Κρατικές Επιχορηγήσεις  

 
Οι   κρατικές   επιχορηγήσεις   που   αφορούν   την   επιδότηση   παγίων   στοιχείων, 
καταχωρούνται όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος έχει 
συμμορφωθεί με τους σχετικού όρους.   Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με πάγιο 
στοιχείο, η αξία πιστώνεται σε λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και μεταφέρεται στον 
λογαριασμό αποτελεσμάτων με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής 
του παγίου.  

 

2.15. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού  
 

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

 Το χρόνο υπηρεσίας με την εταιρεία  

 Την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και  

 Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νομοθεσίας.  
 

Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και εκτιμούμενη  
κατά  την 31/12/2012  υποχρέωση  έχει  λογιστικά  αποτυπωθεί  και  περιλαμβάνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούμενες χρήσεις   έχει διαχωριστεί και 
επηρεάσει απ’ ευθείας τα ‘ίδια κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά την χρήση επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα της χρήσης.  

 

2.16. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

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

 

2.17. Κύκλος εργασιών  
 

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

 
 
 
3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 

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

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

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

 

3.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από την επένδυση του 
στην Ρουμανία. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών. Πολιτική 
του Ομίλου είναι να χρησιμοποιεί για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η 
καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, δανεισμό σε €. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αντισταθμίζονται εν μέρει από τις εξαγωγές, 
(απαιτήσεις) σε €. 
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3.2. Κίνδυνος επιτοκίου 
 

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

 
 
3.3. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των 
πελατών παρακολουθείται διαρκώς και όταν κρίνεται αναγκαίο ζητείται επιπλέον εξασφάλιση 
με εγγυήσεις. Ο Όμιλος έχει προβεί  σε  ασφαλιστική κάλυψη της πίστωσης. Ειδική 
μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής της πίστωσης καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των λογαριασμών. ‘Όπου διαπιστώνεται πιστωτικός κίνδυνος γίνεται 
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Για την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013, η διοίκηση 
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται 
από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως 

3.4. Κίνδυνος ρευστότητας. 
 

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

 

3.5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

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

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31-12-2012. 
 
 

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

 
 Όμιλος Εταιρεία 

 
31

η
  Μαρτίου 2013 

 
650 

 
387 

31
η
  Μαρτίου 2012 606 387 

 
 
4.3. Φορολογία  

 
Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται με συντελεστή 26% για την περίοδο . Η φορολογική 

υποχρέωση της εταιρείας δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία ελεγχθούν από τις Ελληνικές 
Φορολογικές αρχές  (σημ. 4.21).  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 

Τρέχων φόρος εισοδήματος         286.054,42          186.653,82          265.964,50        170.399,86    
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -        35.962,01              2.498,78    -       45.281,44          16.574,92    
Αναβαλλόμενος φόρος που 
οφείλεται στην αύξηση το 
φορολογικού συντελεστή από 20% 
σε 26%. 
         306.403,38    

 
      255.694,09    

                       -                           -                    -                           - 
         556.495,79          189.152,60          476.377,15        186.974,78    

 
 
 

 
Ο φορολογικός συντελεστής για το 2012 ήταν 20% , και για την Ρουμανία ο φορολογικός 
συντελεστής ήταν και παραμένει 16%,  

 
 

4.4. Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
 
Το ποσό των -23.350,77€ (2013) αφορά συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης, έναντι  
51.207,53€  το 2012.   
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4.5. Επιχειρηματικοί Τομείς 
 

 Ο Όμιλος παρακολουθεί την εμπορική του δραστηριότητα βάση των εταιρειών : 

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ 

 KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 
 

Περίοδος 01.01.2013 - 31.03.2013 

  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟ

Σ Α.Ε.  

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ  

 
ΚARAMOLEGKO

S BAKERY 
ROMANIA S.A.  

 Απαλοιφή 
ενδοεταιρικώ

ν  

 Σύνολο  

Πωλήσεις     15.443.809,17    
    

3.753.378,71       1.000.575,39    
-  

1.135.872,89    
   

19.061.890,38    

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης            51.155,37    
         

23.029,12            16.568,69    
-       

45.568,37    
          

45.184,81    
Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας  -        978.946,70    

-      
211.412,07    -     104.730,67    

        
13.670,51    

-    
1.281.418,93    

Κέρδη προ φόρων          848.780,98    
         

22.933,35            58.246,44                         -      
        

929.960,77    

Κέρδη χρήσης μετά από 
φόρους          372.403,83    

-        
47.865,86            48.927,01                         -      

        
373.464,98    

      

Περίοδος 01.01.2012 - 31.03.2012 

Πωλήσεις     16.602.839,55    
    

3.377.885,53          928.482,03    
-     

977.167,87    
   

19.932.039,24    

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης          184.612,72    
       

103.968,85         1.330,83    
-       

50.085,21    
        

239.827,19    
Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας  -        926.394,68    

-      
192.150,97    -     122.131,54    

        
15.025,56    

-    
1.225.651,63    

Κέρδη προ φόρων          934.873,90    
         

30.347,39    -       87.975,86                         -      
        

877.245,42    

Κέρδη χρήσης μετά από 
φόρους          747.899,12    

         
14.093,43    -       73.899,72                         -      

        
688.092,82    

 
 
 

Περίοδος 01.01.2013 - 31.03.2013 

 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚ
ΟΣ Α.Ε. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 

ΚARAMOLEG
OS BAKERY 

ROMANIA S.A. 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών 

Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 
Επιχειρήσεις 

  
12.027.325,99    

  

-  
12.027.325,99                          -      

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 
  

41.088.676,05    
       

4.687.584,99    
   

1.170.341,86    
-    

4.667.781,99    
   

42.278.820,91    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
     

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 
  

20.502.327,59    
       

6.566.845,25    
   

4.484.090,48    
-    

4.667.781,98    
   

26.885.481,34    
 

Περίοδος 01.01.2012 - 31.12.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 
Επιχειρήσεις 12.027.325,99 

  

-
12.027.325,99                       -      

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 40.950.894,73 3.517.114,15 998.742,00 -4.389.262,60 
   

41.077.488,28    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
     

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 17.585.787,79 5.717.055,69 5.134.318,01 -4.389.262,60 
   

24.047.898,89    

 



 
 

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών  Οικονομικών Καταστάσεων συνταχθείσες σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

31- Μαρτίου 2013 
 

Σελίδα 20 από 32 

 

 
4.6. Κέρδη ανά μετοχή  

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

 
 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/03/2013 31/03/2012 

   

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους         372.403,83         747.899,12    

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών Μετοχών 9.742.920   9.742.920   

Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ                0,0382               0,0768    

Ο ΟΜΙΛΟΣ   

   

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους         389.272,59         689.689,08    

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών Μετοχών 9.742.920   9.742.920   

Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ                0,0400               0,0708    
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4.7. Πάγιο Ενεργητικό – Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Κατά την εξέταση των ενσώματων παγίων στοιχείων διαπιστώθηκες ότι δεν υπάρχει ένδειξη απομείωση τους. 
Η κατάσταση μεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/03/2012 έχει ως εξής: 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2013 
 
 

 Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) 

Σύνολο 

Κόστος         

01/01/2013            6.581.584,07             21.004.880,70                  44.767.831,55            4.259.253,47              8.091.152,07            3.294.229,96                87.998.931,82    

Αγορές                  42.666,00                         84.924,00                              -                     86.543,33            5.535.719,66                  5.749.852,99    

Πωλήσεις                                     -                                -                                 -      -            34.492,58     -                34.492,58    

Ολοκλήρωση έργων                     -                          -                              -                        -                         -                        -                     -                                    -      

31/03/2013     6.581.584,07             21.047.546,70                  44.852.755,55            4.259.253,47              8.177.695,40            8.795.457,04                93.714.292,23    

Αποσβέσεις         

01/01/2013                             -                 5.853.423,93                  22.076.460,22            2.373.349,13              7.075.182,42                           -                 37.378.415,70    

Προσθήκες                168.684,04                       527.859,98                 68.146,69                 371.021,30                              -                    1.135.712,01    

Μειώσεις                     -                          -                              -                        -                         -                        -                     -                                    -      

31/03/2013                             -                 6.022.107,97                  22.604.320,20            2.441.495,82              7.446.203,72                              -                            -                 38.514.127,71    

Αναπόσβεστη αξία         

31/03/2013            6.581.584,07             15.025.438,73                  22.248.435,35            1.817.757,65                 731.491,68            8.795.457,04                          -                 55.200.164,52    
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2012 
 

 

Γήπεδα-Οικόπεδα 
Κτίρια-Τεχνικά 

έργα 
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός 
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος        

01/01/2012            6.581.584,07             20.881.670,38                  42.843.460,67            4.252.206,59              7.771.991,11            1.407.883,45               83.738.796,27    

Αγορές 
 

              123.210,32                    1.846.990,79                 32.282,00                 328.185,00            2.567.508,64                 4.898.176,75    

Πωλήσεις 
  

-                  448.804,91    -            25.235,12    -               9.024,04    -          154.977,16    -              638.041,23    

Ολοκλήρωση έργων                             -                                  -                         526.185,00                              -                                 -      -          526.185,00                                  -      

31/12/2012     6.581.584,07             21.004.880,70                  44.767.831,55            4.259.253,47              8.091.152,07            3.294.229,93               87.998.931,79    
Αποσβέσεις 

       01/01/2012                             -                 4.790.116,17                  19.763.234,92            2.104.545,98              6.494.941,56    
 

           33.152.838,63    

Προσθήκες 
 

           1.063.307,76                    2.591.599,55               279.209,46                 580.240,86                              -                   4.514.357,63    

Μειώσεις 
  

-                  278.374,25    -            10.406,34                               -      
 

-              288.780,59    

31/12/2012                             -                 5.853.423,93                  22.076.460,22            2.373.349,10              7.075.182,42                              -                 37.378.415,67    

Αναπόσβεστη αξία 
       

31/12/2012            6.581.584,07             15.151.456,77                  22.691.371,33            1.885.904,37              1.015.969,65            3.294.229,93               50.620.516,12    
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ΟΜΙΛΟΣ 
2013 
 
 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) 

Σύνολο 

Κόστος         

01/01/2013         6.993.576,98         30.384.085,73               67.938.619,71         4.911.985,09        11.102.230,81         5.146.002,63        166.378,45         126.642.879,39    

Αγορές                             -                   42.666,00                       87.857,00                              -                106.901,55         5.565.551,11             2.650,00              5.805.625,66    

Πωλήσεις                             -                                  -                                        -                                -      -             6.724,30    -         92.833,62                          -      -              99.557,92    

Ολοκλήρωση έργων                             -                                  -                                        -                                -                                 -                                -                            -                                    -      

Πάγια θυγατρικής                             -                                  -                                        -                                -                                 -                                -                            -                                    -      

31/03/2013         6.993.576,98         30.426.751,73               68.026.476,71         4.911.985,09        11.202.408,06       10.618.720,12        169.028,44         132.348.947,13    
Αποσβέσεις 

        01/01/2013 
 

7.393.256,89            31.064.697,41         2.681.502,49           8.589.158,14                              -             83.643,51           49.812.258,43    

Προσθήκες                      20,78               260.910,79                    823.361,17               74.208,25              418.264,42                              -               2.601,43              1.579.366,84    

Μειώσεις                             -                                  -                                        -                                -                                 -                                -      
 

                              -      

Πάγια θυγατρικής                             -                                  -                                        -                                -                                 -                                -                            -                                    -      
31/03/2013 

                     20,78            7.654.167,68               31.888.058,58         2.755.710,74           9.007.422,56                              -             86.244,94           51.391.625,27    
 

        Αναπόσβεστη αξία 
        

31/03/2013         6.993.556,20         22.772.584,06               36.138.418,13         2.156.274,35           2.194.985,50       10.618.720,12           82.783,50           80.957.321,86    
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ΟΜΙΛΟΣ 
2012 
 
 
 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-Τεχνικά 
έργα 

Μηχανήματα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & λοιπός 
Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) 

Σύνολο 

Κόστος         

01/01/2012         6.991.584,07         28.855.978,08               64.374.608,92         4.899.459,04        10.081.912,20         2.158.324,42        159.099,46         117.520.966,19    
Αγορές                 1.992,91               136.234,32                 2.178.357,82               37.761,17              358.670,19         4.374.497,07             5.000,00              7.092.513,48    
Πωλήσεις                             -                                  -      -               448.804,91    -         25.235,12    -           12.719,13    -       154.977,16                          -      -            641.736,32    
Ολοκλήρωση έργων                             -                   42.740,00                 1.188.566,97                              -                                 -      -    1.231.841,73                          -      -                    534,76    
Πάγια θυγατρικής 

                            -              1.349.133,33                    645.890,93                              -                674.367,54                              -               2.278,98              2.671.670,78    

31/12/2012         6.993.576,98         30.384.085,73               67.938.619,73         4.911.985,09        11.102.230,80         5.146.002,60        166.378,44         126.642.879,36    
Αποσβέσεις 

        01/01/2012 
 

        5.961.133,79               27.580.892,31         2.387.373,95           7.820.308,55                              -             72.882,90           43.822.591,50    
Προσθήκες 

 
        1.367.682,78                 3.719.568,35            304.534,85              706.166,15                              -               9.868,00              6.107.820,14    

Μειώσεις 
                            -                                  -      -               278.374,25    -         10.406,34                               -                                -      

 
-            288.780,59    

Πάγια θυγατρικής 
                            -                   64.440,31                       42.611,00                              -                  62.683,43                              -                  892,61                 170.627,35    

31/12/2012                             -              7.393.256,89               31.064.697,41         2.681.502,46           8.589.158,14                              -             83.643,51           49.812.258,40    
 

        Αναπόσβεστη αξία 

        
31/12/2012         6.993.576,98         22.990.828,85               36.873.922,32         2.230.482,63           2.513.072,67         5.146.002,60           82.734,93           76.830.620,96    
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4.8. Μέρισμα 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
τη διανομή μερίσματος ποσού ενός λεπτού (0,01 €) ανά μετοχή για τη χρήση 2012. Το μέρισμα δεν 
έχει ακόμα απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3843/2011 ( ΦΕΚ αρ.60), στα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες με 
την μορφή μερισμάτων, διενεργείται παρακράτηση φόρου 25% 
 
Η  πρόταση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  εταιρείας  υπόκεινται  στην  έγκριση  των μετόχων 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/06/2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή  
Λογιστικά Πρότυπα τα μερίσματα περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση μέχρι την στιγμή που θα 
εγκριθούν από την Γενική   Συνέλευση   των Μετόχων.  

 
 
 

4.9. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
 

Οι συμμετοχές αποτιμώνται στην αξία κτήσεως:  

 

 31/03/2013 Συμμετοχή 31/12/2012 

 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 

    
 1.827.325,99    

 
60% 

     
1.827.325,99    

KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 
  10.200.000,00    92%   10.200.000,00    

 
  12.027.325,99    

 

  12.027.325,99    

    

 

 

Η θυγατρική ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ  έχει συμμετοχή στην εταιρεία ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ  με 
ποσοστό 90% και ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  με ποσοστό 99.65% 
 
 
Η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. (με έδρα την Popesti-Leordeni, Ρουμανίας)   δεν έχει καμία 
συμμετοχή σε άλλη εταιρεία.  

 
 
 
4.10. Πελάτες και Λοιποί χρεώστες 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Πελάτες   42.011.886,10      40.796.685,27      40.866.048,68      40.732.700,80    

Γραμμάτια εισπρακτέα         25.954,02            25.954,02            25.954,02            25.954,02    

Γραμμάτια σε καθυστέρηση         34.748,61            34.748,61    
  Επιταγές σε καθυστέρηση        437.559,67           386.059,67           419.709,50           368.209,50    

Χρεώστες διάφοροι     2.434.769,61        2.426.021,84        2.122.447,67        2.094.514,23    

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -   2.666.097,10    -   2.591.981,13    -   2.345.483,82    -   2.270.483,82    
   42.278.820,91      41.077.488,28      41.088.676,05      40.950.894,73    
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4.10.1. Χρεώστες Διάφοροι 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Προκαταβολές προσωπικού 55.332,54 59.638,01 55.332,54 59.638,01 

Δάνεια προσωπικού 90.052,87 80.329,69 85.544,74 75.821,56 

Ελληνικό  Δημόσιο 655.146,57 655.042,04 584.632,05 583.811,94 

Δοσοληπτικοι  Λογ. Διευθυντών 26.507,07 0,00 26.507,07  

Προκαταβολές προμηθευτών 1.203.506,26 1.100.597,56 1.065.255,55 1.021.032,30 

Παραγγελίες στο εξωτερικό 4.930,00 79.278,23 4.930,00 79.278,23 

Χρεώστες  Διάφοροι 312.790,32 447.040,31 296.149,72 270.836,19 

Λοιποί Επίδικοι Χρεώστες 4.096,00 4.096,00 4.096,00 4.096,00 

Λογ/σμοι προς αποδώσει 82.407,98       

 2.434.769,61 2.426.021,84 2.122.447,67 2.094.514,23 

     

 
 
 

4.11. Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Ταμείο        187.516,77         196.288,24            53.766,49             37.763,46    

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας     2.843.132,67      3.551.083,11        2.588.288,83        2.510.589,59    
     3.030.649,44      3.747.371,35        2.642.055,32        2.548.353,05    
     

 
 
 
 

4.12. Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  
 

Οι απαιτήσεις  και υποχρεώσεις της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»: 
 

 
 
 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

Απαίτηση ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ                  620.327,94    

Απαίτηση ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A              3.088.626,49    

Οφειλή ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A   
προμηθευτής 

-               958.827,54    

              2.750.126,89    
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4.13. Μετοχικό κεφάλαιο: 
 
Το καταβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε 3.897.168€ και διαιρείται σε 9.742.920 κοινές 
ονομαστικές (Κ.Ο.) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40€ έκαστη. Δεν υπήρξαν μεταβολές κατά τις χρήσεις 2012 , 2011  και Α,  
τρίμηνο του 2013. 

 

4.14. Μακροπρόθεσμος  Δανεισμός 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Ομολογιακά δάνεια      17.844.562,5      17.844.562,50           17.844.562,50        17.844.562,5    

Δάνεια Τραπεζών     3.546.153,97        3.634.284,07               228.020,02           335.060,02    

Χρηματοδοτικές μισθώσεις         53.142,71            98.990,05                        -                          -      

 
  21.443.859,18      21.577.836,62           18.072.582,52      18.179.622,52    

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 
πληρωτέoς την επόμενη χρήση     4.098.541,70        4.389.324,32            2.464.080,00        2.589.080,00    
     

 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/03/2013  

 ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
1/04/2013  

 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

 ΛΗΞΗ  

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ      19.344.562,50           1.500.000,00               17.844.562,50    Οκτ-16 

EUROBANK        254.600,00    
             

89.080,00                     165.520,00    Μαρ-14 

EUROBANK        500.000,00    
           

500.000,00                                      -      Απρ-13 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ        312.500,02    
           

250.000,00                       62.500,02    Ιουν-14 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ         125.000,00    
           

125.000,00                                      -      Ιουλ-13 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ      20.536.662,52           2.464.080,00               18.072.582,52    

 

     ΟΜΙΛΟΣ 

    
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 933.575,14 

           
233.575,16                     699.999,98    Σεπ-16 

EUROBANK 
           

300.000,00    
           

300.000,00    
                                    

-    Σεπ-13 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
           

634.503,09    
           

322.003,09                     312.500,00    Ιουλ-14 

PROTONBANK 
           

276.550,59    
           

186.550,59                       90.000,00    Σεπ-14 

BANK POST        2.585.604,60    
           

369.970,63                 2.215.633,97    Ιουν-14 

ALPHA BANK 
             

56.998,08    
             

56.998,08    
                                    

-    

 
LEASING 

           
218.506,86    

           
165.364,15                       53.142,71    Ιουν-14 

ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 
       5.005.738,36           1.634.461,70                 3.371.276,66    

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
     25.542.400,88           4.098.541,70               21.443.859,18    
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4.15. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Αφορά  επιχορήγηση η οποία προέκυψε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το 
όργανο ελέγχου που συγκροτήθηκε με  την Απόφαση 12045/ΔΒΕ1103/12-06-2007 (βλέπε σημ 2,15 Κρατικές 
Επιχορηγήσεις). 

 
 
 
 

4.16. Προμηθευτές και λοιποί Πιστωτές 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Προμηθευτές     9.894.493,03      10.969.558,89       7.785.487,45        8.153.092,37    

Επιταγές Πληρωτέες     6.033.096,17        5.235.272,32       3.482.370,41        3.484.853,39    

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές   10.957.892,14        7.843.067,68       9.234.469,73        5.947.842,03    
   26.885.481,34      24.047.898,89     20.502.327,59      17.585.787,79    

 
 
 

4.17. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες : 
 

 01/01/- 31/03/2013 

Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ                     6.677,60    

Πωλήσεις  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.                 217.759,86    

Πωλήσεις   ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΟΣ Α.Ε.  προς KARAMOLEGOS BAKERY S.A.                  158.997,78    

Πωλήσεις  KARAMOLEGOS BAKERY S.A.  προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.                 753.906,02    

Σύνολο              1.137.341,26    

  
Ενοίκια                   44.100,00    

  

  

 
 

4.18. Οι αμοιβές: 
 

Οι αμοιβές  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31.03.2012 ανέρχονται στο ποσό των: 
 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 

Αμοιβές 176.920,00 133.170,00 120.670,00 95.670,00 

Εργοδοτικές Εισφ. 4.522,65 2.083,95 4.522,65 2.083,95 
 181.442,65 135.253,95 125.192,65 97.753,95 

 
Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται στο ποσόν των  26.507,07€ 
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4.19. Εμπράγματα βάρη  
 

Επί  των  ακινήτων     της  Εταιρείας  και  του  Ομίλου  υφίστανται  υποθήκες – προσημειώσεις  ύψους 
35.110.000€  προς  εξασφάλιση  του  ομολογιακού και  μακροπρόθεσμων δανείων.  

 

 
 

4.20. Προβλέψεις 
 

4.20.1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και ως εκ τούτου δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες 
προβλέψεις. 

 
4.20.2. Οι  προβλέψεις αφορούν :  
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία          

     
802.732,51    

     
777.732,51    

     
599.992,35    

  
574.992,35    

Φόρος εισοδήματος για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις    
     

210.400,03    
     

210.400,03    
     

170.000,00    
  

170.000,00    
   

1.013.132,54    
     

988.132,54    
     

769.992,35    
  

744.992,35    

 
 
 

4.21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 

Επιπλέον φόρος εισοδήματος μπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές από τον φορολογικό έλεγχο για 
τα ανέλεγκτα έτη.  
 
Ο Όμιλος έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές :  
 
Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΑ.Ε. μέχρι και την χρήση  2007. Για τις χρήσεις 2008, 2009, 
2010  η φορολογική υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.  
 
Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΑΒΕΕ μέχρι και την χρήση 2009. Για την χρήση 2010 η φορολογική υποχρέωση δεν έχει 
καταστεί οριστική.  
 
Η εταιρεία KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.,  για τις χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, η 
φορολογική υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.  

 
 

Επωνυμία Ανέλεγκτες Φορολογικά 
χρήσεις 

 
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 

 
3 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ 1 
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A 5 

 
 

Για την χρήση του 2011 η Εταιρεία και οι θυγατρικές (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ) της έχουν ενταχθεί στο φορολογικό 
έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που προβλέπεται από  τις διατάξεις    του άρθρου 32  παρ. 5 του Ν.2238/1994. 
Χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με ημερομηνία 05/06/2012 για την χρήση 2011 και δεν  προέκυψε καμία 
πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας . 
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4.22. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας του Ισολογισμού 
 

Από  την  λήξη  της    περιόδου  (31.03.2013), 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. 

 
 

4.23. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
 

Ισοτιμία 
κλεισίματος 

31/03/2013 31/03/2012 

€ 1= RON 4,4154 4,3791 

 
  

Μ.Τ. 31/03/2013 31/03/2012 

€ 1= RON 4,3852 4,3532 

 
 

 
Κορωπί,   24 Μαϊου 2013 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ο Οικονομικός Διευθυντής   :ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Η Διευθύντρια Λογιστηρίου :ΑΝΤΩΝΙΑ Ε. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 
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