
 
Εξαμηνιαία Οικονομική ‘Έκθεση συνταχθείσα σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2013 

 

Σελίδα 1 από 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.  
 ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ 

Αριθμός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 

 
 

Εξαμηνιαία Οικονομική  Έκθεση 
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2013) 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική ‘Έκθεση συνταχθείσα σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2013 

 

Σελίδα 2 από 41 

 
 
 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και 
τις επ’ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη 
τις Αποφάσεις με αριθμούς 7/448/11.10.2007 και 01/434/2007 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά 
σειρά στοιχεία. 
 

1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2013-30.06.2013 
3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
5. Στοιχεία και πληροφορίες  περιόδου 1.1.2013-30.06.2013 

 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική ‘Έκθεση της περιόδου 01.01.2013 – 30.06.2013 
είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του την 
27η Αυγούστου 2013. Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  www.karamolegos-bkr.gr.  
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Οι: 

1.  Δημήτρης. Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος, Διευθύνων Σύμβουλος και 

3. Βασίλης Παντελής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου. 

 

Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα,  ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

1. οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013-
30.06.2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπον  αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 

 

2. η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 

 

Κορωπί Αττικής, 27 Αυγούστου 2013 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                Το Μέλος Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Κανελλόπουλος               Εμμανουήλ  Η. Καραμολέγκος                      Βασίλης Παντελής 

     Α.Δ.Τ:. Ε 809188/1963                        Α.Δ.Τ.:Π 273631/1990                           Α.Δ.Τ.: ΑΖ 118567/2007 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
01.01.2013 – 30.06.2013 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 3,1% και από 38,75, εκ. € το πρώτο εξάμηνο του 
2012 διαμορφώθηκε  την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σε 37,53  εκ. €. Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος 
εργασιών μειώθηκε κατά 5,4%, ήτοι 30,4 εκατ. € έναντι 32,13 εκατ.  €, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 

Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, παρουσίασε  κάμψη έναντι 
του 2012. Ειδικότερα, για τον Όμιλο το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 16,45 εκ. €, έναντι 18,05 εκ. €, 
ενώ για την εταιρεία το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 12,2%, ήτοι 13,18 εκ. €, έναντι 15,02 εκ. €, το 
2012. Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται αφ’ ενός στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού την εν λόγω 
περίοδο και αφ’ ετέρου στο προσωρινά αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω της εγκατάστασης της νέας 
γραμμής παραγωγής. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,9% για τον Όμιλο και 
ανήλθαν στο ποσό των 6,6 εκ. € έναντι 6,47 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Η αύξηση 
προέκυψε κυρίως από την αύξηση του EBITDA της θυγατρικής ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ. σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο. Από το άλλο μέρος, σε εταιρικό επίπεδο υπήρξε μία μικρή υποχώρηση (3,4%) 
και τελικά διαμορφώθηκε στα 5,03 εκ. € έναντι 5,20 εκ. € το πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξηθήκαν κατά 14,9%, ήτοι 1,32 εκ. €.  Αντίθετα, σε εταιρικό 
επίπεδο τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 17% και τελικά διαμορφώθηκαν σε 1,09 εκ. €. Ως 
απόρροια των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 αλλά 
και της αυξημένης αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 
20% σε 26%, τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημίες 792 χιλ. € (Όμιλος), και 783 χιλ. € (Εταιρεία), έναντι 
κερδών 810 χιλ. € και 1,05 εκ. €, αντίστοιχα  την  περυσινή περίοδο. 

 

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). 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της 
Μητρικής και των  θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι εταιρείες που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση: 
 

Εταιρεία Έδρα % Συμμετοχής Μέθοδος Ενοποίησης 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Θέση Τζήμα Κορωπί Μητρική  
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ Θέση Τζήμα Κορωπί 60% Ολική ενοποίηση 

KARAMOLEGOS BAKERY  ROMANIA S.A. 
Popesti- Leordeni 
Ρουμανία 

92% Ολική ενοποίηση 
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ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ 
 
 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕΕ 

Θέση Τζήμα 
Κορωπί 
 
Αθήνα 

90% 
 
99,65% 

 
Ολική ενοποίηση στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 
 
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. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2013 που να επηρεάζουν την οικονομική 
κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Σχετικά με την διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21η Ιουνίου 2013 
ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού ενός λεπτού (0,01€) ανά μετοχή για την χρήση του 2012. Η  
καταβολή του μερίσματος έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς στις 20 Αυγούστου 2013. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013 
 
Το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος αναμένεται να συνεχιστεί 
και στο δεύτερο εξάμηνο του 2013. Η ένταση του ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με την μείωση της 
αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για το σύνολο 
των εταιρειών του κλάδου. Η ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, σε αυτό το περιβάλλον θα συνεχίσει να κινείται σε δύο 
άξονες:  
αφ' ενός στην ενίσχυση της προϊοντικής της γκάμας, κατά τρόπο ώστε να διατηρήσει την ηγετικής της 
θέση στην αγορά σε όρους ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς και  
αφ΄ετέρου στην αναδιάρθρωση των λειτουργιών της με στόχο την βελτίωση της κοστολογικής της 
βάσης και την προσαρμογή της σε ένα διαρκώς πιο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον. Εξ’ άλλου, η 
έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής ψωμιού τοστ, με σημαντικά υψηλότερη 
παραγωγικότητα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες της εταιρείας προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
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 υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.   
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
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 €. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των δανειακών 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 (κυρίως διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο με 
προκαθορισμένο περιθώριο). 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από μία ευρεία πελατειακή βάση, με αποτέλεσμα να μετριάζεται 
ο πιστωτικός κίνδυνος. Εξάλλου μέρος των απαιτήσεων είναι διασφαλισμένο μέσω factoring. Η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και όταν κρίνεται αναγκαίο 
ζητούνται επιπλέον εξασφαλίσεις .  ‘Όπου δε, διαπιστώνεται αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος 
διενεργείται πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Για την περίοδο 01.01.2013-30.06.2013, η διοίκηση 
θεώρησε ότι δεν υπάρχει  ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη 
επισφαλούς απαιτήσεως 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. 

 
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 κρίνονται επαρκείς για να αντιμετωπισθεί  πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

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 1:2  
  



 
Εξαμηνιαία Οικονομική ‘Έκθεση συνταχθείσα σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
30- Ιουνίου 2013 

 

Σελίδα 8 από 41 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Η Επιχείρηση εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2000 είναι κατανοητή, διαδίδεται, 
εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία διαθέτει και καταβάλλει όλους τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη συνεχή 
ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ παράλληλα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο 
εξοπλισμό, ώστε να ικανοποιεί τις εκφρασμένες απαιτήσεις των πελατών-καταναλωτών της, καθώς και 
την τήρηση της νομοθεσίας.   
 
Ο Όμιλος εφαρμόζει μία αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου να 
προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και 
αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Τα ποσά που προκύπτουν  από συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη  κατά την 
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

Τέλος οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου ανήλθαν: 

 
Οι απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται στο ποσόν των  
100.165,27€. 

 
 

Κορωπί 27 Αυγούστου 2013 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δημήτρης Κανελλόπουλος 
Α.Δ.Τ:. Ε 809188/1963 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 
 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας, «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2013  και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής 
θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

  
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 

IΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12381 

 
 

 

BAKERTILLYHELLASΑ.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

01.01. - 30.06.2013 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 ης Ιουνίου 2013 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.01.-30.06.2013 

3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.04.-30.06.2013 

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2013 

5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 

6. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συνταχθείσα σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

30- Ιουνίου 2013 

 

Σελίδα 14 από 41 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

ΟΜΙΛΟΣ 

 
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 1/1-30/06/2013 έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου την 
27η Αυγούστου 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).  

 

  

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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2.2. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση 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. 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 
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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 USGAAP. 
 
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 
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 (grosssettlementsystem) μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα 
συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση (netsettlementsystem).  
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 
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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. 
 

 
2.3. 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:  

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 
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ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ 
 
 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕΕ 

Θέση Τζήμα 
Κορωπί 
 
Αθήνα 

90% 
 
99,65% 

 
Ολική ενοποίηση στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 
 
Ολική ενοποίηση στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
ΑΒΕΕ 
 

 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  

 

2.4. 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.  

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

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                ETH 

Κτίρια και εγκαταστάσεις      35 - 40 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις     15 - 25 
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός       8 - 20 
Έπιπλα και σκεύη         8 - 15 
Μεταφορικά μέσα       10 - 15 

   Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  λογισμικά προγράμματα     4 -  6 
 
 

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

 
2.6. 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.  

 

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

 

2.8. 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.  

 
 
2.9. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι  
 
Η εταιρεία παρέχει πίστωση σε μεγάλο μέρος των πελατών της, 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  
σχηματισμού επιπλέον 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.  

 
2.10. 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.    
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2.11. 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 καταχωρούνται 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.  

 

2.12. 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 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 των 
περιπτώσεων εκείνων που αφορά ποσά που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση. Οι  αξίες  
υπολογίζονται  κατά  την  ημερομηνία  του   εκάστοτε  Ισολογισμού  και αναθεωρούνται αναλόγως.  

 
2.13. 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 διανέμουν μέρισμα, 35% των κερδών τους    
μετά  φόρων  και  μετά  τον  σχηματισμό  τακτικού  αποθεματικού (τουλάχιστον  6% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Μέρισμα μικρότερο του 35%  των  κερδών  μετά  φόρων  
και  σχηματιζόμενο  τακτικό  αποθεματικό,  μεγαλύτερο του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μπορεί να αποφασισθεί με έγκριση του 70%  των μετοχών.  

 

2.14. Πιστωτές  
 
Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων.  

 
 
2.15. 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 σχετικούς 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.  

 



 
 

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών  Οικονομικών Καταστάσεων συνταχθείσες σύμφωνα  με τα 
Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

30- Ιουνίου 2013 

 
 

Σελίδα 26 από 41 

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

 Το χρόνο υπηρεσίας με την εταιρεία  

 Την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και  

 Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νομοθεσίας.  
 
Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και 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, ενώ υποχρέωση που αφορά την χρήση έχει επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.  

 

2.17. 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.  

 

2.18. Κύκλος εργασιών  
 
Ο   κύκλος   εργασιών   λογιστικοποιείται   κατά   την   πραγματοποίησή   του   και αντιπροσωπεύει  
έσοδα  από  πωλήσεις  προϊόντων  και  εμπορευμάτων  τα  οποία μειώνονται κατά το ποσό των 
εκπτώσεων 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.   
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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 €. 

 

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 (κυρίως διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο με προκαθορισμένο 
περιθώριο). 

 
 
3.3. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από μία ευρεία πελατειακή βάση, με αποτέλεσμα να 
μετριάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Εξάλλου μέρος των απαιτήσεων είναι διασφαλισμένο μέσω 
factoring. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και όταν 
κρίνεται αναγκαίο ζητούνται επιπλέον εξασφαλίσεις.  Όπου δε διαπιστώνεται αυξημένος πιστωτικός 
κίνδυνος διενεργείται πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Για την περίοδο 01.01.2013-30.06.2013, 
η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει  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 κρίνονται επαρκείς για να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 
ταμειακών διαθεσίμων.  

 

3.5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Ο Όμιλος  στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωσης (σχέση μεταξύ 
δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η συνεχής βελτίωση 
της αξίας της Εταιρίας με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Επιδίωξη  είναι 
η διατήρηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια από 1:3 έως 1:2  
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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  Εταιρίας: 

 
 Όμιλος Εταιρία 

30
η
  Ιουνίου 2013 617 389 

30
η
  Ιουνίου 2012 603 389 

 
 
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. 4.20). 

 
 

 

Σημειώνεται, ότι η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, το 2013, είχε σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου και κατά συνέπεια την επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων της χρήσης κατά 498.658,44€ (Εταιρεία) και 609.140,20€ (Όμιλος). Για την 
Ρουμανία, ο φορολογικός συντελεστής ήταν 16%, όσο δηλαδή και στην τρέχουσα χρήση. 

 
4.4. Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

 
Το ποσό των 19.101,04€ (2013) αφορά συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης, ενώ το αντίστοιχο 
ποσό το 2012 ήταν 59.980,53€. 
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4.5. Επιχειρηματικοί Τομείς 
 

Ο Όμιλος παρακολουθεί την εμπορική του δραστηριότητα βάσει εταιρειών : 
 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ 

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ 

 KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 

 
4.6. Κέρδη ανά μετοχή  

 
Τα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου προς το 
σταθμισμένο μέσο   αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου:  
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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 01/01-30/06/2012 έχει ως εξής: 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2013 
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2012 
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ΟΜΙΛΟΣ 

2013 
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2012 
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4.8. Μέρισμα 
 
Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 21.06.2013 ενέκρινε την διανομή μερίσματος πόσου 0,01€ ανά μετοχή συνολικού ποσού 
97.429,20€ για την χρήση 2012 
 

4.9. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
 

Οι συμμετοχές αποτιμώνται στην αξία κτήσεως:  

 

 30/06/2013 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 στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕΕ με ποσοστό 99,65%. Η τελευταία 
εξαγοράστηκε από την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ το Δεκέμβριο του 2012, και κατά συνέπεια δεν 
περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2012. 
 
Η KARAMOLEGOSBAKERYROMANIAS.A. (με έδρα την Popesti-Leordeni, Ρουμανίας) δεν έχει 
συμμετοχή σε άλλη εταιρεία.  

 
4.10. Πελάτες και Λοιποί χρεώστες 

 
4.10.1. Χρεώστες Διάφοροι 
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4.11. Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 
 

 
 

4.12. Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  
 

Οι ενδοομιλικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:  
 

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 2011 , 2012  και Α’ εξάμηνο του 2013. 
 
 

4.14. Μακροπρόθεσμος  Δανεισμός 
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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 

 
 

4.17. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες : 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

 
 
4.18. Οι αμοιβές: 

 
Οι αμοιβές  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31.06.2013 αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 
 

 
Οι απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, την 30/6/2013 ανέρχονται στο ποσόν των 
100.165,2€ 
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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 
σχετικές προβλέψεις. 
 
4.20.2. Οι  προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα :  

 

Σημειώνεται ότι έχουν επιπλέον σχηματισθεί προβλέψεις ποσού 2.742.782,51 (Όμιλος) και 2.422.283,82 
(Εταιρεία), έναντι επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αφαιρετικά των πελατών και 
λοιπών απαιτήσεων (σημ.4.10)  
 
 

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 εταιρία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΑ.Ε. μέχρι και την χρήση 2011. Για την χρήση 2012, η 
φορολογική υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.  
 
Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ μέχρι και την χρήση 2009. Για την χρήση 2010, 2011 και 2012, η φορολογική 
υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική.  
 
Η εταιρία KARAMOLEGOS BAKERYROMANIA 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.   1 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΑΒΕΕ      3 
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A.    5 
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4.22. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας του Ισολογισμού 
 

Από  την  λήξη  της    περιόδου  (30.06.2013), μέχρι  την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, 
δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά  γεγονότα που να έχουν ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά 
αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρείας και του Ομίλου. 
 

4.23. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
 
 

Ισοτιμία κλεισίματος 30/06/2013 31/12/2012 

€ 1= RON 4,4588               4,4494 

   

Μ.Τ. 30/06/2013 30/06/2012 

€ 1= RON 4,3889                4,3889 
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Κορωπί,   27 Αυγούστου 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 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
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