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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, δη τις 
Αποφάσεις με αριθμούς 7/448/11.10.2007 , 01/434/2007 και 8/754/14-4-16 και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία: 
 

1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2019 - 30.06.2019 
3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
5. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019 

 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019 είναι εκείνη που εγκρίθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του, την 20

η
 Σεπτεμβρίου 2019, είναι δε αναρτημένη στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της εταιρίας www.karamolegos-bkr.gr., όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (10) δέκα ετών από την ημερομηνία δημοσιοποιήσεως της . 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 
 

Οι: 
1. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 
2. Μαρία Καραμολέγκου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Βασίλειος Παντελής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
1. Οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2019 - 

30.06.2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 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 και τις επ’αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 
αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
2. Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 και τις 
επ’αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 

 
Κορωπί Αττικής, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

 
 
             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &                          Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ                           Το Μέλος Δ.Σ. 
             Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
         
 
         Εμμανουήλ Η. Καραμολέγκος                    Μαρία Καραμολέγκου                           Βασίλειος Παντελής 
             Α.Δ.Τ.:Π 273631/1990                                Α.Δ..Τ. : Χ187326                                 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 118567/2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2019 
  
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

Σας παραθέτουμε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» για τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019 – 
30.06.2019.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Εταιρεία, η  χρήση του 2019 αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία από την στιγμή που έχει αποφασίσει την 
επένδυση σε νέο Logistic Center (το επιχειρησιακό πλάνο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019), την 
δυναμική προώθηση των προϊόντων της, το επιτυχές λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων αλλά και την 
διατήρηση και ανάπτυξη υψηλών μεριδίων αγοράς.  

Το 2019, η εταιρεία λανσάρισε 3 νέους κωδικούς mini, το Slim, το LAW GARB και το χωρίς προσθήκη ΑΛΑΤΙ & 
ΖΑXAΡΗ. Το λανσάρισμα ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2019. Τα 3 αυτά νέα προϊόντα φέρουν μία καινοτομία 
στο ψωμί η οποία αρμόζει απόλυτα στην δυναμική και στην τεχνογνωσία της εταιρείας και στις σύγχρονες 
τάσεις του καταναλωτή (υγιεινή διατροφή). Τα μερίδια των 3 νέων κωδικών, για το πρώτο εξάμηνο 
πωλήσεων ξεπερνούν το 5% ενώ αναμένουμε σε κύκλο ενός έτους να έχουν φτάσει μερίδια της τάξεως 
κοντά στο 10%.   

Σε επίπεδο θυγατρικών, τα έσοδα της «Απολλώνιον» δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή (κύκλος 
εργασιών 9,84 εκ. €  σε σχέση με 9,81 εκ. €  την ίδια περίοδο πέρυσι), ενώ η θυγατρική της Ρουμανίας 
συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τον τζίρο του α’ εξαμήνου αυξημένο κατά 28% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018.   
 

Συγκεκριμένα, 

 
Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 12,01% και διαμορφώθηκε στα 
43,56εκ. €, έναντι 38,88 εκ. €, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  Οι πωλήσεις της Εταιρείας, αυξήθηκαν σε 
32,55 εκ. €, έναντι 28,42 εκ. € πέρυσι (αύξηση κατά 14,52 %). 
 
Το μικτό κέρδος για τον Όμιλο κινήθηκε ανοδικά (17,15 εκ. έναντι 15,02).  Σε εταιρικό επίπεδο, το μικτό 
κέρδος σημείωσε σημαντική αύξηση σε εκ. 13,22 € έναντι 10,70 εκ. € πέρυσι (40,62% έναντι 37,66%). 
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,52 εκ. € 
έναντι 4,55 εκ. € πέρυσι.  Σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA αυξήθηκε σημαντικά σε 4,83 εκ. € έναντι 3,53 εκ. € 
το 2018. 
 
Τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν στο ποσό των 0,43 εκ. €, έναντι ζημίας 1,01 εκ. €, 
πέρυσι.  Σε επίπεδο Εταιρείας, τα κέρδη  προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 0,7 εκ. € έναντι ζημίας 0,67 εκ. το 
2018.  
 
Τα κέρδη μετά φόρων σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 0,14 εκ. €, έναντι ζημιών 0,90 εκ. €, το 
πρώτο εξάμηνο του 2018.  Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας το αποτέλεσμα  μετά φόρων είναι 0,44 εκ. €, 
έναντι ζημιών 0,43 εκ. €, την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 
 
Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 49,97 εκ. €, έναντι 51,55 εκ. € με 31/12/2018,  
ενώ για την εταιρεία σε 37,88 εκ. € το ά εξάμηνο του 2019 έναντι 39,48 εκ. €, με 31/12/2018  
 
Τα Ίδια Κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στα εκ. 25,95  € στις 30.06.2019, έναντι 25,81 εκ. € την 
31/12/ 2018. Σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 31,69 εκ. € έναντι 31,25 εκ. € την 31/12/2018  

 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12

ης
 Ιουλίου 2019, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή νέων 

μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία (Επιτροπή Ελέγχου) θα 
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απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, κ.κ. Απόστολο Παπαδόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο και 
Κωνσταντίνο Δούκα. Επίσης, ομόφωνα εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Απόστολος 
Παπαδόπουλος. 
Επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τις 
πρακτικές βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και κατ’ επιταγή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 4548/2018, 3016/2002, κλπ όπως ισχύουν), συστήσει  Επιτροπή Αμοιβών, 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Παύλου Κανελλόπουλου, 
Απόστολου Παπαδόπουλου και Βασιλείου Ευαγγέλου, ως μελών της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.  
Επιπροσθέτως δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν και όρισαν Πρόεδρο της άνω Επιτροπής 
Αμοιβών, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κο. Παύλο Κανελλόπουλο. 
 
 
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 92,57% Ολική ενοποίηση 

 
Στην "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ». Το ποσοστό συμμετοχής της  "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 51%. 
 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει γνωστοποίηση όλων των κινδύνων που 
απαιτούνται κατά την σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και πρέπει να 
εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, για την χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2018. 
 
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 αυτών 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 εταιρείες 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 όψεως, μερισμάτων και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.   
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε χώρα του 
εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν αντισταθμίζονται εν μέρει, από  εξαγωγές και άρα απαιτήσεις σε €.   
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 
Η έκθεση στον 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. Στην παρούσα συγκυρία 
ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ο Όμιλος έχει επιλέξει το σύνολο του δανείων του να είναι με κυμαινόμενο 
επιτόκιο. 
 
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 διοίκηση 
θεωρεί ότι εφ’ όσον επανέλθει σύντομα η κανονικότητα στην εκτέλεση των συναλλαγών και την ταμειακή 
τους τακτοποίηση / εξόφληση, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από 
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Αντίθετα, αν η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας συνεχίσει επί 
μακρώ να κινείται σε κλίμα αβεβαιότητας και κατά συνέπεια οι πιέσεις στο ελληνικό λιανεμπόριο αυξηθούν 
περαιτέρω, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά και πέραν των συνηθισμένων, ο πιστωτικός κίνδυνος που 
αντιμετωπίζει η εταιρεία.  
 
 
 
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, τουλάχιστον για ένα επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή 
λειτουργία της εταιρείας. Σημειώνεται, ότι την 30.06.2019, η Εταιρεία και ο Όμιλος διέθεταν ταμειακά 
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους 10,62 εκ. € και 11,03 εκ. €, αντίστοιχα. 
 
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 
Ο Όμιλος ελέγχει τη κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη καθαρού δανεισμού προς 
λειτουργικά κέρδη και τον δείκτη καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στόχος του Ομίλου 
σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του 
στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε λοιπούς 
συμβαλλόμενους, καθώς επίσης και να διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίζει 
χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να 
διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
 Δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
στις παραγωγικές του διαδικασίες εισάγεται, η επί μακρόν διατήρηση του περιορισμού των κεφαλαίων προς 
το εξωτερικό θα επηρεάσει την λειτουργία και την κερδοφορία του Ομίλου. Ωστόσο, η συνεχής αναζήτηση 
νέων προμηθευτών αλλά και η σταδιακή εξομάλυνση των διαδικασιών εισαγωγής αμβλύνει τον εν λόγω 
κίνδυνο.   
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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 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, άρθρο 3 Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αποφ.1-434-03.07.2007 αφορούν συναλλαγές με θυγατρικές της: 
 

 
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές ανέρχονται στο ποσό των 4,07 εκ. €.  
 
 
 
 
 

 
 
Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2019- 30.06.2019 ήταν 342 χιλ. 
€, του Ομίλου 422 χιλ. € και οι αμοιβές των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας ήταν 305 χιλ. €  
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Για το υπόλοιπο του έτους δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο οικονομικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, η οποία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
ανανέωση της αγοράς ποιοτικού συσκευασμένου ψωμιού και της σταδιακής διεύρυνσης του μεριδίου 
αγοράς της, επεκτείνοντας παράλληλα την γκάμα των προϊόντων της. 
 
      

Κορωπί, 20 Σεπτεμβρίου 2019 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος  
Εμμανουήλ Καραμολέγκος 

Α.Δ.Τ:. Π 273631/1990                              

01/01-30/06/2019

Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 53.399,01          

Πωλήσεις ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 179.522,00        

Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 153.164,19        

Καραμολέγκος Έσοδο Ενοικίου από Απολλώνιο 87.000,00          

Σύνολο 473.085,20        

4.069.457,19               

Απαίτηση ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

Απαίτηση ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από KARAMOLEGOS BAKERY 

ROMANIA SA

1.347.974,02               

2.721.483,17               
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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”). Η 
δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 
βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση 
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 

πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του 

Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
 

  

 
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Βλαχερνών 10, Μαρούσι Τ.Κ. 151 24 

 

Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 16541 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜ. 30/06/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.6 706.385,32 783.399,31 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 3 1.590.658,87 

Ενσώματες Aκινητοποιήσεις 4.6 54.178.288,01 55.539.916,41 

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 4.7 12.987.325,99 12.987.325,99 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 77.069,22 76.981,22 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 69.539.727,41 69.387.622,93 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 2.576.714,78 2.085.978,23 

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.8 22.408.462,92 20.307.765,05 

Χρεόγραφα 4.9 3.895.730,18 3.566.086,79 

Έξοδα Επομένων χρήσεων 838.826,06 173.150,21 

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 4.9 10.618.053,60 12.739.525,39 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 40.337.787,54 38.872.505,67 

Σύνολο Ενεργητικού 109.877.514,95 108.260.128,60 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.11 3.897.168,00 3.897.168,00 

Ίδιες Μετοχές -494.908,06 -494.908,06 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.412.164,40 13.412.164,40 

Λοιπά Αποθεματικά 15.736.459,46 15.736.459,46 

Σύνολο  32.550.883,80 32.550.883,80 

Αποτελέσματα  περιόδου 437.467,54 397.986,58 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον -1.301.410,85 -1.699.397,43 

Ίδια Κεφάλαια 31.686.940,49 31.249.472,95 

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.686.940,49 31.249.472,95 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.12 42.264.395,57 43.567.977,30 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδ.μισθώσεων 3 1.015.881,77 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.815.911,91 1.557.998,39 

Διάφορες προβλέψεις 4.18 976.878,00 976.878,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.13 436.712,54 660.092,54 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 46.509.779,79 46.762.946,23 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.14 21.156.210,59 18.227.533,30 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.081.072,32 4.956.917,10 

Λοιπές βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηματοδ. χαρακτήρα 3 591.104,94 -                                  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 804.471,04 1.607.906,07 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.12 4.153.364,12 3.696.032,57 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.894.571,66 1.759.320,38 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 31.680.794,67 30.247.709,42 

Σύνολο Υποχρεώσεων 78.190.574,46 77.010.655,65 

Σύνολο Παθητικού 109.877.514,95 108.260.128,60 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 

 

 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  

Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜ. 30/06/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 4.6 765.744,02 846.772,66 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 3 4.595.870,24 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.6 75.240.157,87 77.529.091,56 

Υπεραξία 849.000,00 849.000,00 

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις -                                  -                                  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                                  -                                  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 322.305,20 322.217,20 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 81.773.077,33 79.547.081,42 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 4.212.632,61 3.745.290,52 

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.8 28.880.917,82 26.366.328,87 

Χρεόγραφα 4.9 3.895.875,18 3.566.231,79 

Έξοδα Επομένων χρήσεων 843.732,98 223.472,11 

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 4.9 11.026.247,21 13.600.826,39 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 48.859.405,80 47.502.149,68 

Σύνολο Ενεργητικού 130.632.483,13 127.049.231,10 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.11 3.897.168,00 3.897.168,00 

Ίδιες Μετοχές -494.908,06 -494.908,06 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.412.164,40 13.412.164,40 

Λοιπά Αποθεματικά 14.705.952,85 15.716.926,46 

Σύνολο  31.520.377,19 32.531.350,80 

Αποτελέσματα  περιόδου 141.187,28 -663.717,07 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον -6.948.875,65 -7.325.101,62 

Ίδια Κεφάλαια 24.712.688,82 24.542.532,11 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 1.236.874,51 1.265.844,12 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.949.563,33 25.808.376,23 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.12 44.519.950,89 46.485.641,19 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδ.μισθώσεων 3 3.053.666,35 -                                  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.350.968,05 3.097.554,58 

Διάφορες προβλέψεις 4.18 1.242.754,63 1.233.408,76 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.13 527.112,57 750.492,57 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 52.694.452,49 51.567.097,10 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.14 29.324.568,91 27.265.647,15 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11.308.021,49 13.718.101,89 

Λοιπές βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηματοδ. χαρακτήρα 3 1.582.605,92 -                                  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 842.287,71 1.607.906,07 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 4.12 5.164.803,54 4.945.436,23 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.766.179,74 2.136.666,43 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 51.988.467,31 49.673.757,77 

Σύνολο Υποχρεώσεων 104.682.919,80 101.240.854,87 

Σύνολο  Παθητικού 130.632.483,13 127.049.231,10 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

 01/01-30/06/2019  01/01-30/06/2018  01/01-30/06/2019  01/01-30/06/2018 

Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜ.

Πωλήσεις 4.4 43.560.713,14 38.886.356,34 32.551.042,85 28.422.722,43 

Κόστος Πωληθέντων -26.405.895,50 -23.863.955,79 -19.329.116,47 -17.718.186,62 

Μικτό Κέρδος 17.154.817,64 15.022.400,55 13.221.926,38 10.704.535,81 

Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης 4.4 376.517,62 277.095,83 483.448,88 399.384,17 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 4.4 -2.953.563,68 -2.793.740,75 -2.484.267,56 -2.187.009,89 

Έξοδα Ερευνών -                                -                                -                                -                                

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης -12.324.757,87 -11.865.265,63 -9.154.264,41 -8.279.468,55 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων) -14.901.803,93 -14.381.910,55 -11.155.083,09 -10.067.094,27 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) 2.253.013,71 640.490,00 2.066.843,29 637.441,54 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
6.520.210,70 4.552.071,32 4.825.848,48 3.537.765,52 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -1.823.345,01 -1.650.094,80 -1.371.462,23 -1.303.665,63 

-                                

Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα) από μη λειτουργικές δραστηριότητες -                                

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 429.668,70 -1.009.604,80 695.381,06 -666.224,09 

Φόρος εισοδήματος -289.745,55 119.842,02 -257.913,52 240.262,11 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α) 139.923,15 -889.762,78 437.467,54 -425.961,98 

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτες  μητρικής 168.986,68 -831.098,08 437.467,54 -425.961,98 

Δικαιώματα Μειοψηφίας -29.063,53 -58.664,70 -                                -                                

i) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα

Συναλλαγματικές διαφορές 1.264,13 47.004,75 

ii) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 1.264,13 47.004,75 -                                -                                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ έξοδα μετά από φόρους (Α+ 

Β) 141.187,28 -842.758,03 437.467,54 -425.961,98 

Ιδιοκτήτες  μητρικής 170.156,89 -787.585,51 

Δικαιώματα Μειοψηφίας -28.959,81 -55.172,52 

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους 

της Μητρικής
4.5 0,0177 -0,0873 0,0459 -0,0447 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά 

ιδίων μετοχών

Αποθεματικά υπέρ 

το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό

Έκτακτα 

Αποθεματικά

 Αποθεματικά 

Ειδικών 

Διατάξεων

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποθεματικά 

Αναπροσαρμογής
Κέρδη εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2018 3.405.864,64 -                          13.412.164,40 994.535,73 1.125.000,00 6.884.779,44 22.627,57 6.545.674,05 1.266.586,29 33.657.232,12 

Μεταβολές Χρήσης -                           

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια συμμετοχή σε 

επένδυση Ν. 3299/2004 -                           

Ιδιες μετοχές που αγοράστηκαν -3.604,70 -3.604,70 

Επίδραση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών 

- ζημιών -                           

Διανομή μερισμάτων -                           

Κέρδη/(Ζημιές) Περιόδου -                          -                           -                                    -                        -                        -                        -                                -425.961,98 -425.961,98 

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2018 3.402.259,94 -                          13.412.164,40 994.535,73 1.125.000,00 6.884.779,44 22.627,57 6.545.674,05 840.624,31 33.227.665,44 

Υπόλοιπο 01/01/2019 3.897.168,00 -494.908,06 13.412.164,40 994.535,73 1.125.000,00 6.907.407,01 -                        6.709.516,72 -1.301.410,85 31.249.472,95 

Μεταβολές Χρήσης -                                -                        -                           

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια συμμετοχή σε 

επένδυση Ν. 3299/2004 -                           

Ιδιες μετοχές που αγοράστηκαν -                          -                           

Επίδραση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών 

- ζημιών -                           

Διανομή μερισμάτων -                        -                           

Κέρδη/(Ζημιές) Περιόδου -                          -                           -                                    -                        -                        -                        -                                437.467,54 437.467,54 

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2019 3.897.168,00 -494.908,06 13.412.164,40 994.535,73 1.125.000,00 6.907.407,01 -                        6.709.516,72 -863.943,31 31.686.940,49 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικά 

ιδίων μετοχών

Αποθεματικά υπέρ 

το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό

Έκτακτα 

Αποθεματικά

 Αποθεματικά 

Ειδικών 

Διατάξεων

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποθεματικά 

Αναπροσαρμογής
Κέρδη εις νέο

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας
Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2018 3.405.864,64 -                          13.412.164,40 1.019.870,24 1.125.000,00 6.855.931,11 -1.022.645,22 6.501.721,09 -3.167.799,09 1.534.021,62 29.664.128,92 

Μεταβολές Χρήσης -                          -                           -                                    -                        -                        14.613,66 -38.626,55 573,27 -23.439,62 

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια συμμετοχή σε 

επένδυση Ν. 3299/2004 -                        -                                -                           -                          

Ιδιες μετοχές που αγοράστηκαν -3.604,70 -3.604,70 

Αποθεματικό μετατροπής οικονομικων 

καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών -                                    -                        -                        9.330,80 -                        -9.330,80 -                          

Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων -                          -                        -                                -                        -                           -                          

Απόκτηση % θυγρατρικής -                                -                        -                           -                          

Επίδραση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών 

- ζημιών -                        -                                -                        -                                         -                          

Διανομή μερισμάτων -                        -                        -                           -                          

Κέρδη/(Ζημιές) Περιόδου -                          -                           -                                    -                        -                        -                        -                                -831.098,08 -58.664,70 -889.762,78 

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2018 3.402.259,94 -                          13.412.164,40 1.019.870,24 1.125.000,00 6.855.931,11 -1.022.645,22 6.525.665,55 -4.037.523,72 1.466.599,39 28.747.321,82 

Υπόλοιπο 01/01/2019 3.402.259,94 -                          13.412.164,40 1.019.870,24 1.125.000,00 6.832.467,71 -783.963,19 6.512.577,91 -6.977.845,08 1.265.844,12 25.808.376,05 

Μεταβολές Χρήσης -                          -                           -                                    -                        -                          

Δέσμευση αποθεματικού για ιδια συμμετοχή σε 

επένδυση Ν. 3299/2004 -                        -                          

Ιδιες μετοχές που αγοράστηκαν -                          -                                      -                          

Αποθεματικό μετατροπής οικονομικων 

καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών -                                    -                        -                          

Απόκτηση % θυγρατρικής -                          -                          

Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων -                          

Επίδραση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών 

- ζημιών -                        -                                -                        -                           -                          

Διανομή μερισμάτων -                        -                        -                           -                          

Κέρδη/(Ζημιές) Περιόδου -                          -                           -                                    -                        -                        -                                170.156,89 -28.969,61 141.187,28 

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2019 3.402.259,94 -                          13.412.164,40 1.019.870,24 1.125.000,00 6.832.467,71 -783.963,19 6.512.577,91 -6.807.688,19 1.236.874,51 25.949.563,33 

ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  

30/06/2019 30/06/2018

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 Κέρδη/(Ζημιές)  προ φόρων 695.381,06 -666.224,09 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.759.005,19 2.900.323,98 

Απομειώσεις ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -                        -                        

(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων -                        -                        

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -391.838,86 -244.743,34 

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 1.341.697,25 1.303.665,63 

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

λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / ( Αύξηση) αποθέματα -490.736,55 -134.348,39 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -2.766.373,72 -270.916,99 

(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.261.028,96 1.711.340,43 

Μείον:

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.342.320,66 -1.305.833,45 

Καταβεβλημένοι φόροι -                        68.413,10 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α) 3.065.842,67 3.361.676,88 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων -                        -                        

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων -1.014.132,20 -4.284.112,74 

Αποτέλεσμα αγοράς-πώλησης χρηματοοικονομικών μέσων -195.837,49 -3.604,70 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 30.820,00 -                        

Τόκοι εισπραχθέντες 3.909,21 -                        

Μερίσματα εισπραχθέντα -                        -                        

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.175.240,48 -4.287.717,44 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                        -                        

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.000.533,33 2.950.000,00 

Εξοφλήσεις δανείων -4.722.628,29 -1.725.725,45 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις και δικαιώματα χρήσης -289.979,02 -                        

Μερίσματα πληρωθέντα -                        -                        

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.012.073,98 1.224.274,55 

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  (α) + 

(β) +(γ) -2.121.471,79 298.233,99 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 12.739.525,39 14.520.675,70 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  περιόδου 10.618.053,60 14.818.909,69 

10.618.053,60   14.818.909,69   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

30/06/2019 30/06/2018

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 Κέρδη/(Ζημιές)  προ φόρων 429.668,70 -1.009.604,80 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.267.196,99 3.911.581,32 

Απομειώσεις ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -                        -                        

(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων 9.345,88 -                        

Συναλλαγματικές διαφορές 44.083,69 -                        

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -396.389,98 -244.743,35 

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 1.748.912,27 1.650.094,80 

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

λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / ( Αύξηση) αποθέματα -490.416,94 -252.624,86 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -3.817.161,33 -1.655.161,16 

(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.554.086,82 2.757.567,57 

Μείον:

Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.749.535,68 -1.642.680,96 

Καταβεβλημένοι φόροι -                        59.581,04 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α) 3.599.790,42 3.574.009,60 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων -                        -                        

Αγορά  ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων -1.131.345,86 -4.746.413,85 

Αποτέλεσμα αγοράς-πώλησης χρηματοοικονομικών μέσων -195.837,49 -3.604,70 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 30.818,99 -                        

Τόκοι εισπραχθέντες 3.960,28 -                        

Μερίσματα εισπραχθέντα -                        -                        

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.292.404,08 -4.750.018,55 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                        -                        

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.975.646,05 3.715.486,94 

Εξοφλήσεις δανείων -7.132.048,44 -1.911.899,67 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις και δικαιώματα χρήσης -725.563,13 -                        

Μερίσματα πληρωθέντα -                        -                        

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.881.965,52 1.803.587,27 

Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  (α) + 

(β) +(γ) -2.574.579,18 627.578,32 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 13.600.826,39 15.238.839,89 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  περιόδου 11.026.247,21 15.866.418,21 

11.026.247,21   15.866.418,21   
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1. Γενική πληροφόρηση  

 
Πληροφορίες για τον Όμιλο 
 

Ο Όμιλος έχει μονάδες παραγωγής και εμπορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία,. Ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά, την 
30ή Ιουνίου 2019, 820 εργαζομένους εκ των οποίων 767 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Ελληνική επικράτεια. Η 
δομή του Ομίλου με αναφορά στα ποσοστά συμμετοχής την 30 Ιουνίου 2019 είχε ως εξής: 

 

Εταιρεία Έδρα % Συμμετοχής Μέθοδος Ενοποίησης 

 
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

Θέση Τζήμα Κορωπί Μητρική  

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Θέση Τζήμα Κορωπί 60% Ολική ενοποίηση 

KARAMOLEGOS BAKERY  ROMANIA S.A. 
Popesti - Leordeni 
Ρουμανία 

92,57% Ολική ενοποίηση 

 
Στην  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ενοποιούνται: 

 
 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Αθήνα 51% 
Ολική ενοποίηση στην 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 
 

1.1. Οι ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» για την περίοδο 01.01 – 
30.06.2019 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβουλίου, την 20

η
 Σεπτεμβρίου 2019.  

 
 

1.2. Σύσταση εταιρείας.  
 
H εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε με την σημερινή της νομική μορφή στις 
07.11.1989. Η διάρκεια της εταιρείας  έχει  ορισθεί  90  χρόνια, δηλαδή έως την 31.12.2079.  
 

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

1.4. Σκοπός  
 

1.4.1. Η παραγωγή και εμπορία 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  

 
 

  

http://www.karamolegos-bkr.gr/
http://www.karamolegos-bkr.gr/


 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

30 Ιουνίου 2019 

Σελίδα 17 από 32 

 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών. 
 
 

2.1. Βάση παρουσίασης 
 

Η παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Δ.Λ.Π) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30 Ιουνίου 
2019. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατά την 
σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση 
το ΔΠΧΑ 16, το οποίο εφαρμόστηκε από 1.1.2019. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν 
αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος όπως γνωστοποιείται στις λογιστικές 
αρχές της εταιρείας. Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί 
με βάση την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» έχοντας λάβει υπόψη όλους τους 
μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία 
του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 
 

2.2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 

των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες 

τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για 

κάθε τύπο σύμβασης. Η επίδραση του προτύπου στον Όμιλο περιγράφεται στην σημείωση 3. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

 
ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε 
μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 
9. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές 
βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους 
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φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 
 • η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των 
φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  
 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 
Προγράμματος Παροχών.  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. 
 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, (Κύκλος 2015-2017) 
 
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης 
που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε 
προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο 
μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά 
αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που 
κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 
 
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  
παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή 
πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 
δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 
την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο).Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  
 
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά 
στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες 
παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  
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ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη 
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα 
σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι 
τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 
 

Ο Όμιλος εφάρμοσε, για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 και 
ορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις 
μισθώσεις. Το πρότυπο είναι υποχρεωτικό για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή 
μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΑ 16 έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ιδιαίτερα 
στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στα αποτελέσματα, στις καθαρές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες, στις καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και στην 
παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης. 
Ο Όμιλος εφάρμοσε το νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας τη τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδραση 
από τη μετάβαση αναγνωρίστηκε συσσωρευτικά στα «Αποτελέσματα εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν 
επαναδιατυπώθηκαν. 
Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες λειτουργικές μισθώσεις 
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing rate). Η παρούσα αξία 
που προκύπτει αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από μισθώσεις. 
Τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων επιμετρούνται ισόποσα με την υποχρέωση από μισθώσεις, 
προσαρμοσμένα κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων. 

 

Αναφορικά με τις επιλογές και τις εξαιρέσεις που επιτρέπονται βάσει του ΔΠΧΑ 16, 
ο Όμιλος ακολούθησε την παρακάτω προσέγγιση: 
 
• Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και οι υποχρεώσεις 
από μισθώσεις παρουσιάζονται χωριστά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 

• Οι απαιτήσεις αναγνώρισης, επιμέτρησης και γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκαν σε όλες τις μισθώσεις 
με εξαίρεση τις μισθώσεις «μικρής αξίας» και τις μισθώσεις μικρής διάρκειας, δηλαδή 12 μηνών ή μικρότερης. 

 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποίησε την πρακτική διευκόλυνση να μη διαχωρίσει τα μέρη της σύμβασης που δεν αποτελούν 
μίσθωση (non-lease components) από τα στοιχεία της μίσθωσης (lease components) και επομένως αντιμετώπισε 
κάθε στοιχείο της μίσθωσης και οποιαδήποτε συναφή μέρη που δεν αποτελούν μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση. ( 

 
 

Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής 
θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, για καθένα από τα επηρεαζόμενα στοιχεία 
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Δικαιώματα χρήσης 

κτιρίων

Δικαιώματα 

χρήσης 

μεταφορικών 

μέσων Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 0 0

Αναγνωρίσεις/ προσθήκες 1.519.177 377.789 1.896.966

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 1.519.177 377.789 1.896.966

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου 235.753 70.554 306.307

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 235.753 70.554 306.307

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 1.283.424 307.235 1.590.659

Δικαιώματα χρήσης 

κτιρίων

Δικαιώματα 

χρήσης 

μεταφορικών 

μέσων Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 0 0

Αναγνωρίσεις/ προσθήκες 4.855.741 506.095 5.361.835

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 4.855.741 506.095 5.361.835

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου 678.390 87.575 765.965

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 678.390 87.575 765.965

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 4.177.351 418.520 4.595.870

Εταιρεία

Ομιλος

Όμιλος Εταιρεία

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Δικαιώματα χρήσης παγίων 4.595.870,24 1.590.658,87

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Yποχρεώσεις μισθώσεων 3.053.666,35 1.015.881,77

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Yποχρεώσεις μισθώσεων 1.582.605,92 591.104,94

Όμιλος Εταιρεία

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Δαπάνες Λειτουργικών Μισθώσεων -821.635,70 -328.131,56

Αποσβέσεις 765.965,15 306.306,85

Χρηματοοικονομικά έξοδα 94.947,32 37.027,29

Κέρδη/ζημίες) προ φόρων -39.276,77 -15.202,58

30/06/2019

1/1-30/6/2019
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4. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  
 

4.1. Λογιστικές μέθοδοι 
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται στις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

 
 

4.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της  Εταιρείας: 
 

 Όμιλος Εταιρεία 

30
η
  Ιουνίου 2019 820 445 

30
η
  Ιουνίου 2018 773 423 

 
 
 

4.3. Φορολογία  
 

 
Ο φορολογικός συντελεστής για το 2019 είναι 28%, το 2018 ήταν  29%, για την δε Ρουμανία ο φορολογικός 
συντελεστής ήταν και παραμένει 16%. 

 
4.4. Επιχειρηματικοί Τομείς- Πωλήσεις και Λοιπά Έσοδα(Έξοδα) Εκμετάλλευσης 

 
Ο Όμιλος παρακολουθεί την εμπορική του δραστηριότητα βάση των εταιρειών : 

 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ 

 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ 

 KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 
 

 
 

Φορολογία

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Τρέχων φόρος εισοδήματος 27.816,67 -15.071,91 -                              -                             

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 261.928,88 -104.770,11 257.913,52 -240.262,11 

289.745,55 -119.842,02 257.913,52 -240.262,11 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY ROMANIA S.A.

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικών
Σύνολο

Πωλήσεις 32.551.042,85 9.840.312,93 1.555.442,56 -386.085,20 43.560.713,14 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 483.448,88 -19.931,26 -                              -87.000,00 376.517,62 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -2.484.267,56 -271.206,46 -224.189,66 26.100,00 -2.953.563,68 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 695.381,06 16.454,74 -282.167,10 -                             429.668,70 

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 437.467,54 -21.361,93 -276.182,46 -                             139.923,15 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY ROMANIA S.A.

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικών
Σύνολο

Πωλήσεις 28.422.722,43 9.809.813,40 1.212.454,63 -558.634,12 38.886.356,34 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 399.384,17 -35.288,34 -                              -87.000,00 277.095,83 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -2.187.009,89 -412.781,65 -220.049,21 26.100,00 -2.793.740,75 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων -666.224,09 -87.490,82 -255.889,89 -                             -1.009.604,80 

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους -425.961,98 -72.418,91 -391.381,89 -                             -889.762,78 

Περίοδος 01.01.2018 - 30.06.2018

Περίοδος 01.01.2019 - 30.06.2019
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4.5. Κέρδη/Ζημιές ανά μετοχή  
 

Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τις καθαρές ζημιές της περιόδου προς το σταθμισμένο μέσο αριθμό 
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου:  
 

 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Ενοίκια κτιρίων & τεχνικών έργων 3.000,00 3.000,00 90.000,00 90.000,00 

Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ -                 -                 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 26.418,51 17.010,56 26.076,20 17.010,56 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης 16.369,50 33.705,27 36.643,07 68.993,61 

Απόσβεση επιχορηγήσεων παγίων 223.380,00 223.380,00 223.380,00 223.380,00 

Κέρδη/ζημίες από μετοχές 107.349,61 -                 107.349,61 -                 

376.517,62 277.095,83 483.448,88 399.384,17 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY ROMANIA S.A.

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικών
Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 12.987.325,99 -                             -                              -12.987.325,99 -                                 

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 22.408.462,92 7.257.351,00 3.284.561,09 -4.069.457,19 28.880.917,82 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 21.156.210,59 6.122.674,41 6.115.141,10 -4.069.457,19 29.324.568,91 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
ΚARAMOLEGOS 

BAKERY ROMANIA S.A.

Απαλοιφή 

ενδοεταιρικών
Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 12.987.325,99 -                             -                              -12.987.325,99 -                                 

Πελάτες και λοιποί χρεώστες 20.307.765,05 6.921.322,62 3.350.742,06 -4.213.500,86 26.366.328,87 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 18.227.533,30 7.102.965,73 6.148.648,98 -4.213.500,86 27.265.647,15 

30.06.2019

31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/2019 30/06/2018

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 437.467,54 -425.961,98 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών Μετοχών 9.742.920,00 9.742.920,00 

Ίδιες μετοχές -221.940,00 -221.940,00 

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή σε Ευρώ 0,0459 -0,0447 

ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 168.986,68 -831.098,08 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών Μετοχών 9.742.920,00 9.742.920,00 

Ίδιες μετοχές -221.940,00 -221.940,00 

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή σε Ευρώ 0,0177 -0,0873 
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4.6. Πάγιο Ενεργητικό 

Μετά την εξέταση των ενσώματων παγίων στοιχείων, δεν υπάρχει ένδειξη απομείωση τους. Η κατάσταση μεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-30/06/2019 και την 
αντίστοιχη τις προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2019  
 

 
 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2018 

 
 

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (s/w) Σύνολο

Κόστος

01/01/2019 10.985.223,48       26.645.659,52                68.334.581,12            4.435.830,34             15.063.304,65        960.977,35                 1.195.841,05                        127.621.417,51           

Αγορές -                          12.050,00                       97.609,50                   1.325,00                     172.015,31              725.352,39                 5.780,00                                1.014.132,20                

Πωλήσεις -                          -                                   -                               27.587,25                   44.362,71                -                               -                                         71.949,96                     

Ολοκλήρωση έργων -                          -                                   -                               -                               -                            -                               -                                         -                                  

30/06/2019 10.985.223,48      26.657.709,52               68.432.190,62           4.409.568,09             15.190.957,25        1.686.329,74             1.201.621,05                       128.707.499,67           

Αποσβέσεις

01/01/2019 -                          13.363.395,20                43.937.406,51            3.528.833,82             10.056.024,52        -                               412.441,74                           71.298.101,79             

Προσθήκες -                          398.994,72                     1.567.778,18              87.030,31                   316.101,14              -                               82.793,99                             2.452.698,34                

Μειώσεις -                          -                                   -                               (27.513,13)                  (44.360,58)               -                               -                                         (71.873,71)                    

30/06/2019 -                          13.762.389,92               45.505.184,69           3.588.351,00             10.327.765,08        -                               495.235,73                           73.678.926,42             

Αναπόσβεστη αξία

30/06/2019 10.985.223,48      12.895.319,60               22.927.005,93           821.217,09                4.863.192,17          1.686.329,74             706.385,32                           54.884.673,33             

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (s/w) Σύνολο

Κόστος

01/01/2018 6.581.584,07         26.300.024,44                67.114.003,48            4.338.420,26             11.505.998,72        947.373,73                 1.076.564,62                        117.863.969,32           

Αγορές 4.403.639,41         309.544,70                     357.108,92                 122.410,05                 3.439.347,85           1.087.076,41             119.276,43                           9.838.403,77                

Πωλήσεις -                          -                                   (53.430,57)                  (25.000,00)                  (1.317,81)                 (1.207,20)                    -                                         (80.955,58)                    

Ολοκλήρωση έργων -                          36.090,38                       916.899,29                 0,03                             119.275,89              (1.072.265,59)            -                                         0,00                                

31/12/2018 10.985.223,48      26.645.659,52               68.334.581,12           4.435.830,34             15.063.304,65        960.977,35                1.195.841,05                       127.621.417,51           

Αποσβέσεις

01/01/2018 -                          12.442.048,63                40.520.728,08            3.355.467,93             9.550.009,48           -                               275.300,58                           66.143.554,70             

Προσθήκες -                          921.346,57                     3.416.837,03              185.461,78                 506.026,71              -                               137.141,16                           5.166.813,25                

Μειώσεις -                          -                                   (158,60)                        (12.095,89)                  (11,67)                       -                               -                                         (12.266,16)                    

31/12/2018 -                          13.363.395,20               43.937.406,51           3.528.833,82             10.056.024,52        -                               412.441,74                           71.298.101,79             

Αναπόσβεστη αξία

31/12/2018 10.985.223,48      13.282.264,32               24.397.174,61           906.996,52                5.007.280,13          960.977,35                783.399,31                           56.323.315,72             
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ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2019 

 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2018

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (s/w)
Σύνολο

Κόστος

01/01/2019 11.397.216,39       38.168.300,07                94.264.220,02            5.158.278,90             20.084.465,58        2.848.224,39             1.409.468,28                        173.330.173,63            

Αγορές -                          31.700,50                       175.859,98                 1.325,00                     199.403,74              717.276,67                 5.780,00                                1.131.345,89                

Πωλήσεις -                          -                                   -                               (27.587,25)                  (44.362,71)               -                               -                                         (71.949,96)                    

Ολοκλήρωση έργων -                          -                                   -                               -                               -                            -                               -                                         -                                  

Πάγια θυγατρικής -                          -                                   (10.353,00)                  (9.331,75)                    -                            (0,11)                            -                                         (19.684,86)                    

30/06/2019 11.397.216,39      38.200.000,57               94.429.727,00           5.122.684,90             20.239.506,61        3.565.500,95             1.415.248,28                       174.369.884,70           

Αποσβέσεις

01/01/2019 18.495.033,92                59.420.175,10            3.954.758,99             12.521.645,87        -                               562.695,54                           94.954.309,42              

Προσθήκες -                          781.274,69                     2.097.884,99              92.665,91                   442.597,61              -                               86.808,64                             3.501.231,84                

Μειώσεις -                          -                                   -                               (27.513,13)                  (44.360,58)               -                               -                                         (71.873,71)                    

Πάγια θυγατρικής -                          (0,59)                                (10.352,07)                  (9.332,47)                    0,31                          0,08                                       (19.684,74)                    

30/06/2019 -                          19.276.308,02               61.507.708,02           4.010.579,30             12.919.883,21        -                               649.504,26                           98.363.982,81             

Αναπόσβεστη αξία

30/06/2019 11.397.216,39      18.923.692,55               32.922.018,98           1.112.105,60             7.319.623,40          3.565.500,95             765.744,02                           76.005.901,89             

Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα
Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (s/w)
Σύνολο

Κόστος

01/01/2018 6.993.576,98         37.750.225,64                92.860.261,88            5.060.868,82             16.386.726,76        2.640.168,78             1.286.858,13                        162.978.686,99            

Αγορές 4.403.639,41         381.984,05                     824.231,10                 122.410,05                 3.580.902,74           1.289.312,93             122.610,15                           10.725.090,43              

Πωλήσεις -                          -                                   (337.172,25)                (25.000,00)                  (2.439,81)                 (8.991,73)                    -                                         (373.603,79)                  

Ολοκλήρωση έργων -                          36.090,38                       916.899,29                 0,03                             119.275,89              (1.072.265,59)            -                                         0,00                                

Πάγια θυγατρικής -                          -                                   -                               -                               -                            -                               -                                         -                                  

31/12/2018 11.397.216,39      38.168.300,07               94.264.220,02           5.158.278,90             20.084.465,58        2.848.224,39             1.409.468,28                       173.330.173,63           

Αποσβέσεις

01/01/2018 16.791.546,02                55.112.651,04            3.770.019,12             11.818.301,11        -                               415.827,88                           87.908.345,16              

Προσθήκες -                          1.703.487,90                  4.573.763,78              196.835,76                 703.356,43              -                               145.170,45                           7.322.614,32                

Μειώσεις -                          -                                   (266.239,72)                (12.095,89)                  (11,67)                       -                               1.697,21                                (276.650,07)                  

Πάγια θυγατρικής -                          -                                   -                               -                               -                            -                                         -                                  

31/12/2018 -                          18.495.033,92               59.420.175,10           3.954.758,99             12.521.645,87        -                               562.695,54                           94.954.309,41             

Αναπόσβεστη αξία

31/12/2018 11.397.216,39      19.673.266,15               34.844.044,92           1.203.519,91             7.562.819,71          2.848.224,39             846.772,74                           78.375.864,22             
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4.7. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

 
Οι συμμετοχές αποτιμώνται στην αξία κτήσεως:  

 

 

Η θυγατρική ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ έχει συμμετοχή στην εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ με ποσοστό 51%. 
Η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. (με έδρα στο Popesti - Leordeni, Ρουμανίας) δεν έχει συμμετοχή σε άλλη 
εταιρεία.  
 
 

4.8. Πελάτες και Λοιποί χρεώστες 
 
 
Με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία προσδιορίζει τις επισφαλείς απαιτήσεις βάσει 
ενός μοντέλου αναμενόμενων ζημιών. Το μοντέλο αυτό, ομαδοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με την βαθμολογία 
πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτη (credit rating), συνδέει τη βαθμολογία με την πιθανότητα αθέτησης 
(probability of default) και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.  
 

 
 
 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ενηλικίωση των υπολοίπων πελατών της Εταιρείας  
 

Ανάλυση απαιτήσεων από πελάτες 

Έως 30 ημ. 3.901.756,77 

Έως 60 ημ. 4.143.167,54 

Έως 90 ημ. 3.724.117,35 

Έως 120 ημ. 3.808.183,93 

Έως 150 ημ. 2.636.389,71 

Έως 180 ημ. 2.240.857,13 

Μεγ. των 180 ημ.  320.455,65 

Σύνολο  20.774.928,08 

 
 
 
4.8.1. Χρεώστες Διάφοροι 
 

 
 
 
 
 

30/06/2019 Συμμετοχή 31/12/2018

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 1.827.325,99                60% 1.827.325,99             

KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA 12.460.000,00              92,57% 12.460.000,00           

Απομείωση KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA 1.300.000,00 -               1.300.000,00 -            

12.987.325,99              12.987.325,99           

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Πελάτες 29.569.026,22 27.857.461,14 23.765.773,67 22.278.184,31 

Αξιόγραφα σε καθυστέρηση 30.570,27 30.570,27 -                              -                             

Χρεώστες διάφοροι (σημ.4.8.1) 2.661.319,35 1.858.295,48 1.633.534,84 1.020.426,33 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -3.379.998,02 -3.379.998,02 -2.990.845,59 -2.990.845,59 

28.880.917,82 26.366.328,87 22.408.462,92 20.307.765,05 

                  ΟΜΙΛΟΣ                 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Δάνεια προσωπικού 98.384,97                     106.666,28                97.550,73                  103.975,24                

Ελληνικό Δημόσιο 80.391,03                     79.119,12                  3.608,68                    2.908,32                    

Παραγγελίες στο εξωτερικό 61.912,53                     147.580,94                61.912,53                  147.580,94                

Προκαταβολές προμηθευτών 1.838.983,80                447.578,43                1.133.667,61             336.002,50                

Λοιποί  χρεώστες 581.647,03                   1.077.350,71             336.795,29                429.959,34                

2.661.319,35                1.858.295,48             1.633.534,84             1.020.426,33             

                  ΟΜΙΛΟΣ              ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.9. Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 
 

 
 

Τα χρεόγραφα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως κάτωθι:  
 

 
 

Η επίδραση στα αποτελέσματα (έσοδα) της χρήσης σε επίπεδο εταιρείας από τα χρεόγραφα ανέρχεται σε ποσό 
107.349,61.€  

 
4.10. Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  

 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., από και προς τις συνδεδεμένες 

εταιρείες έχουν ως εξής: 
 

 
 

4.11. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το καταβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρείας 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 2014, 
2015,2016, 2017,2018 και κατά το α’ εξάμηνο του 2019. 
Η Εταιρεία στις 30.06.2019 κατείχε 221.940 ίδιες μετοχές. 
 
 

4.12. Μακροπρόθεσμος  Δανεισμός 
 

 
 
 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο 904.664,15                   887.293,31                807.608,68                708.651,48                

Καταθέσεις 10.121.583,06              12.562.467,46           9.810.444,92             11.879.808,29           

Σύνολα 11.026.247,21              13.449.760,77           10.618.053,60           12.588.459,77           

Μείον δεσμευμένες καταθέσεις -                                 151.065,62                -                              151.065,62                

Σύνολα 11.026.247,21              13.600.826,39           10.618.053,60           12.739.525,39           

               ΕΤΑΙΡΕΙΑ                ΟΜΙΛΟΣ

01/01/2019-30/06/2019

01/01/2018-

31/12/2018

01/01/2019-

30/06/2019

01/01/2018-

31/12/2018

Μετοχές στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 1.865.043,02 1.561.248,33 1.865.043,02 1.561.248,33 

Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού (Ελληνικο Χρηματιστήριο) 2.030.687,16 2.004.838,46 2.030.687,16 2.004.838,46 

Σύνολα 3.895.730,18 3.566.086,79 3.895.730,18 3.566.086,79 

                  ΟΜΙΛΟΣ              ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.069.457,19               

Απαίτηση ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

Απαίτηση ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. από KARAMOLEGOS BAKERY 

ROMANIA SA

1.347.974,02               

2.721.483,17               

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Ομολογιακά Δάνεια 42.264.395,47                         43.567.977,30   42.264.395,47           43.567.977,30           

Δάνεια Τραπεζών 2.255.555,42                             2.917.663,89   -                              -                             

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις/Δικαιώματα χρήσης 3.053.666,35                                               -     1.015.881,77             -                             

47.573.617,24              46.485.641,19           43.280.277,24           43.567.977,30           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ) 43.067.226,36                           3.301.364,12   39.765.862,24           08/2022

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ 3.350.533,23                                852.000,00   2.498.533,23             05/2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.606.986,71                                591.104,94   1.015.881,77             05/2023

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ 48.024.746,30              4.744.469,06             43.280.277,24           

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

EUROBANK 1.800.102,34                600.102,34                1.200.000,00             06/2022

MARFIN BANK 451.389,00                   83.333,28                  368.055,72                

ALPHA BANK 1.015.452,66                327.952,96                687.499,70                12/2024

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 3.029.285,56                991.500,98                2.037.784,58             12/2024

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ 6.296.229,56                2.002.889,56             4.293.340,00             

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 54.320.975,86              6.747.358,62             47.573.617,24           

             ΕΤΑΙΡΕΙΑ                   ΟΜΙΛΟΣ

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Πληρωτέος την επόμενη 

χρήση

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2019
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟ 

ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ

6.747.358,62                4.744.469,06             3.696.032,57             4.945.436,23             

ΛΗΞΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
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4.13. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

4.14. Προμηθευτές και λοιποί Πιστωτές 
 

 
 
 

4.15. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες : 
 

  01/01-30/06/2019 

Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 53.399,01 

Πωλήσεις ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 179.522,00 

Πωλήσεις ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. προς KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. 153.164,19 

Έσοδο ενοικίου Καραμολέγκος από Απολλώνιο 87.000,00 

  473.085,20 

 
 
 

 
4.16. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Οι αμοιβές  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 30.06.2019, έχουν ως κάτωθι: 

 
 

 
 

 
4.17. Εμπράγματα βάρη  

 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται βάρη υποθήκης α’ σειράς ύψους 54.000.000€ προς εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού. Επί του ακινήτου της KARAMOLEGOS BAKERΥ ROMANIA S.A. υφίστανται βάρη υποθήκης 
α’ σειράς ύψους 1.000.000€. Συνεπώς, επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου, υφίστανται συνολικά 
υποθήκες ποσού 55.000.000€. 
 

4.18. Προβλέψεις 
 

Στις 30.06.2019 δεν υπήρχαν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και ως εκ τούτου δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες 
προβλέψεις. 
 
Για την αποζημίωση προσωπικού, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη, ως εξής: 
 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 12.685.076,24              11.175.990,05           8.255.090,70             6.788.417,21             

Επιταγές πληρωτέες 7.221.016,46                6.146.567,04             4.550.585,50             2.742.717,93             

Λοιποί πιστωτές 9.418.476,21                9.943.090,06             8.350.534,39             8.696.398,16             

29.324.568,91              27.265.647,15           21.156.210,59           18.227.533,30           

           ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Αμοιβές 421.898,98                   451.458,17                341.899,00                371.458,17                

421.898,98                   451.458,17                341.899,00                371.458,17                

                          ΟΜΙΛΟΣ                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σημειώνεται ότι έχουν επιπλέον σχηματισθεί προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού  2.990.845,59 € (Εταιρεία) 
και 3.379.998,02 € (Όμιλος), οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αφαιρετικά των πελατών και λοιπών απαιτήσεων (βλ. 
σχετικά και σημ. 4.8). 
 

4.19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε» έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων εξαμήνου 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.. Για τις  χρήσεις 2013 έως και 2017,  οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 
 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ» έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου  
2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις  χρήσεις 2013 έως 
και 2017,  οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 
 
Για την εταιρεία KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A., για τις χρήσεις από το 2008 έως και το 2018, η φορολογική 
υποχρέωση δεν έχει καταστεί οριστική. Σε περίπτωση ελέγχου της εν λόγω εταιρίας δεν αναμένεται να καταλογιστούν 
υψηλά πρόστιμα και προσαυξήσεις, λόγω ύπαρξης υψηλών φορολογικών ζημιών .  
 
Για τις παραπάνω εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με βάση τα φορολογικά πιστοποιητικά που τους 
χορηγήθηκαν, δεν προέκυψε μέχρι σήμερα καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  
Η Εταιρεία έχει λάβει εγγυητικές επιστολές από την τράπεζα Πειραιώς ποσού 380.000€. 
 
4.20. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους, λογαριασμούς 
πληρωτέους , υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και δάνεια. 
Οι εν γένει δραστηριότητες του ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 
Στους εν λόγω κινδύνους συμπεριλαμβάνονται κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικοί κίνδυνοι και 
κίνδυνοι μεταβολής των τιμών των πρώτων υλών), πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας και 
κίνδυνοι μεταβολής επιτοκίων. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε χώρα του 
εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν αντισταθμίζονται εν μέρει, από  εξαγωγές και άρα 
απαιτήσεις σε €.   

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 

Η έκθεση στον 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. Στην παρούσα συγκυρία 
ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ο Όμιλος έχει επιλέξει το σύνολο του δανείων του να είναι με 
κυμαινόμενο επιτόκιο. 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

1.242.754,63                1.233.408,76             976.878,00                976.878,00                

             1.233.408,76   
Αποζημίωση προσωπικού λογω εξόδου από 

την υπηρεσία
                1.242.754,63   

                   ΟΜΙΛΟΣ                ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                 976.878,00                   976.878,00   
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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 
διοίκηση θεωρεί ότι εφ’ όσον επανέλθει σύντομα η κανονικότητα στην εκτέλεση των συναλλαγών και 
την ταμειακή τους τακτοποίηση / εξόφληση, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην 
καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Αντίθετα, αν η κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας συνεχίσει επί μακρώ να κινείται σε κλίμα αβεβαιότητας και κατά συνέπεια οι πιέσεις στο 
ελληνικό λιανεμπόριο αυξηθούν περαιτέρω, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά και πέραν των 
συνηθισμένων, ο πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η εταιρεία.  

 
 

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, τουλάχιστον για ένα επαρκές χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Σημειώνεται, ότι την 30.06.2019, η 
Εταιρεία και ο Όμιλος διέθεταν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους 10,62 εκ. € και 
11,03 εκ. €, αντίστοιχα. 

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Ο Όμιλος ελέγχει τη κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη καθαρού δανεισμού προς 
λειτουργικά κέρδη και τον δείκτη καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στόχος του 
Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη 
σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς επίσης και να διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου ώστε να 
εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο 
κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 Δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιεί ο 
Όμιλος στις παραγωγικές του διαδικασίες εισάγεται, η επί μακρόν διατήρηση του περιορισμού των 
κεφαλαίων προς το εξωτερικό θα επηρεάσει την λειτουργία και την κερδοφορία του Ομίλου. Ωστόσο, η 
συνεχής αναζήτηση νέων προμηθευτών αλλά και η σταδιακή εξομάλυνση των διαδικασιών εισαγωγής 
αμβλύνει τον εν λόγω κίνδυνο.   

 
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. 
 
 
 

4.21. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας του Ισολογισμού 
 
Από την λήξη της περιόδου (30.06.2019), μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα 
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γεγονότα, πέραν αυτών που περιγράφονται αναλυτικώς παραπάνω, που να έχουν ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά 
αποτελέσματα και την οικονομική θέση του Ομίλου. 
 
 

 
4.22. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

 

Ισοτιμία κλεισίματος 30.06.2019 30.06.2018 

€ 1= RON 4,7351 4,6611 

   

Μ.Τ. 30.06.2019 30.06.2018 

€ 1= RON 4,7419 4,6537 

 
 
 
 
 

Κορωπί, 27 Σεπτεμβρίου 2019 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ   

&  
Διευθύνων Σύμβουλός 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
 

Το Εκτελεστικό Μέλος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ο Οικονομικός Διευθυντής    

ΠΕΤΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 

 
Η Διευθύντρια Λογιστηρίου  

ΑΝΤΩΝΙΑ Ε. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ  
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
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Διεύθυνση διαδικτύου: www.karamolegos-bkr.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Βασίλειος Ευαγγέλου,Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Μαρία Καραμολέγκου, Βασίλειος Παντελής, Παύλος Κανελλόπουλος, Απόστολος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Δούκας, Άγγελος Παντουβάκης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 01/01-30/06/2019 01/01-30/06/2018 01/01-30/06/2019 01/01-30/06/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 43.560.713,14        38.886.356,34                       32.551.042,85             28.422.722,43             

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 75.240.157,87             77.529.091,56             54.178.288,01           55.539.916,41         Μικτά Κέρδη 17.154.817,64        15.022.400,55                       13.221.926,38             10.704.535,81             

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.614.744,02               1.695.772,66               706.385,32                 783.399,31               
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
2.253.013,71          640.490,00                            2.066.843,29               637.441,54                   

Δικαιώματα χρήσης παγίων 4.595.870,24               -                                   1.590.658,87             Κέρδη προ φόρων 429.668,70              1.009.604,80 -                        695.381,06                   666.224,09 -                  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 322.305,20                   322.217,20                   13.064.395,21           13.064.307,21         Μείον φόροι 289.745,55 -             119.842,02                            257.913,52 -                  240.262,11                   

Αποθέματα 4.212.632,61               3.745.290,52               2.576.714,78             2.085.978,23            Κέρδη μετά από φόρους (A) 139.923,15              889.762,78 -                           437.467,54                   425.961,98 -                  

Απαιτήσεις από πελάτες  28.880.917,82             26.366.328,87             22.408.462,92           20.307.765,05         Ιδιοκτήτες Μητρικής 114.281,02              831.098,08 -                           437.467,54                   425.961,98 -                  

Λοιπά κυκλλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.765.855,37             17.390.530,29             15.352.609,84           16.478.762,39         Δικαιώματα Μειοψηφίας 25.642,13                58.664,70 -                              -                                   -                                   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.632.483,13           127.049.231,10           109.877.514,95        108.260.128,60       Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) 1.264,13                  47.004,75                               -                                   -                                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 141.187,28              842.758,03 -                           437.467,54                   425.961,98 -                  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες Μητρικής 170.156,89              787.585,51 -                           437.467,54                   425.961,98 -                  

Μετοχικό κεφάλαιο 3.897.168,00               3.897.168,00               3.897.168,00             3.897.168,00            Δικαιώματα Μειοψηφίας 28.959,81 -               55.172,52 -                              -                                   -                                   

Ίδιες Μετοχές 494.908,06 -                  494.908,06 -                  494.908,06 -                494.908,06 -              
Κέρδη / (ζημιές)  μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε 

€)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 21.310.428,88             21.140.272,17             28.284.680,55           27.847.213,01         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 24.712.688,82             24.542.532,11             31.686.940,49           31.249.472,95         
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 1.236.874,51               1.265.844,12               -                                 -                               

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 25.949.563,33             25.808.376,23             31.686.940,49           31.249.472,95         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 44.519.950,89             46.485.641,19             42.264.395,57           43.567.977,30         

Μακριπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 3.053.666,35               1.015.881,77             

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.120.835,25               5.081.455,91               3.229.502,45             3.194.968,93            

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  16.472.825,03             18.663.538,12             6.234.436,44             8.652.949,67            

Λοιπές βραχυπρ. υποχρεώσεις χρηματοδ. χαρακτήρα 1.582.605,92               -                                   591.104,94                 -                               

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.933.036,36             31.010.219,65             24.855.253,29           21.594.759,75         

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 104.682.919,80           101.240.854,87           78.190.574,46           77.010.655,65         

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 130.632.483,13           127.049.231,10           109.877.514,95        108.260.128,60       

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων  429.668,70                   1.009.604,80 -              695.381,06                 666.224,09 -              

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 4.267.196,99               3.911.581,32               2.759.005,19             2.900.323,98            Στην "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης :

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περ/κών στοιχείων   -                                   -                                   -                                 -                               Η «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» Το ποσοστό συμμετοχής της  "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ" είναι 51%.

Προβλέψεις  9.345,88                        -                                   -                                 -                               

Συναλλαγματικές διαφορές 44.083,69                     244.743,35 -                  -                                 

Αποτ/τα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 396.389,98 -                  -                                   391.838,86 -                244.743,34 -              

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.748.912,27               1.650.094,80               1.341.697,25             1.303.665,63            2.'Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2018

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  490.416,94 -                  252.624,86 -                  490.736,55 -                134.348,39 -              

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  3.817.161,33 -              1.655.161,16 -              2.766.373,72 -            270.916,99 -              

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  3.554.086,82               2.757.567,57               3.261.028,96             1.711.340,43            

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 1.749.535,68 -              1.642.680,96 -              1.342.320,66 -            1.305.833,45 -           Όμιλος Εταιρεία

Καταβεβλημένοι φόροι -                                   59.581,04                     -                                 68.413,10                  α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 293.563,20                   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.599.790,42               3.574.009,60               3.065.842,67             3.361.676,88            β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 179.522,00                   

Επενδυτικές δραστηριότητες γ ) Απαιτήσεις                                                                                                                                        4.069.457,19               

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων -                                   -                                   -                                 -                               δ) Υποχρεώσεις                                                                                                                                         -                                   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 1.131.345,86 -              4.746.413,85 -              1.014.132,20 -            4.284.112,74 -           ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης    900.856,35                            646.700,17                   

Αποτέλεσμα Αγοράς-Πώλησης χρηματοοικονομικών μέσων 195.837,49 -                  3.604,70 -                       195.837,49 -                3.604,70 -                   στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -                                            -                                   

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 30.818,99                     -                                   30.820,00                   -                               ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -                                            -                                   

Τόκοι εισπραχθέντες 3.960,28                        -                                   3.909,21                     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.292.404,08 -              4.750.018,55 -              1.175.240,48 -            4.287.717,44 -           

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                                   -                                   -                                 -                               

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθεντα δάνεια 2.975.646,05               3.715.486,94               1.000.533,33             2.950.000,00            

Εξοφλήσεις δανείων 7.132.048,44 -              1.911.899,67 -              4.722.628,29 -            1.725.725,45 -           

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) 725.563,13 -                  -                                   289.979,02 -                -                                Όμιλος: Εταιρεία:

Μερίσματα πληρωθέντα -                                   -                                   -                                 -                               30/06/2019 820 445

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.881.965,52 -              1.803.587,27               4.012.073,98 -            1.224.274,55            30/06/2018 773 423

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α) + (β) + (γ)
2.574.579,18 -              627.578,32                   2.121.471,79 -            298.233,99               

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 13.600.826,39             15.238.839,89             12.739.525,39           14.520.675,70         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 11.026.247,21             15.866.418,21             10.618.053,60           14.818.909,69         

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018

Τρέχων φόρος εισοδήματος                  27.816,67   -                              15.071,91                                         -                                          -     

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος                261.928,88   -                            104.770,11                       257.913,52   -                  240.262,11   

Μεταβολές ειδικών αποθεματικών                                       -     -                     23.439,62                                      -                    289.745,55   -                            119.842,02                       257.913,52   -                  240.262,11   

Επίδραση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών/ζημιών                                       -                                           -                                        -                                       -     

Διανεμηθέντα Μερίσματα                                       -     -                       3.604,70                                      -     -                    3.604,70   

Αγορά ιδίων μετοχών                                       -                                           -                                        -     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ Ε. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ

Α.Δ.Τ.: Π 273631/90 Α.Δ.Τ.: ΑΝ 640650 Α.Δ.Τ.: Χ 007017

10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της Εταιρείας γα την περίοδο 01.01 - 30.06.2019 ανήλθαν σε 1.014 χιλ.€ και του Ομίλου σε 1.131  χιλ. €. 

-               425.961,98                     437.467,54   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

Έδρα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία

6.520.210,70          4.552.071,32                         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9. Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων ο λογαριασμός  φόροι, αναλύεται ως εξής  ως εξής:

           Όμιλος

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

ΟΜΙΛΟΣ

5. Επί των ακινήτων της  Εταιρείας υφίσταται προσημειώσεις υποθήκης ύψους 54.000.000€  προς εξασφάλιση ομολογιακών και μακροπρόθεσμων δανείων. Επί των ακινήτων της 

KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. υφίσταται υποθήκη ύψους 1.000.000€.

4.825.848,48               

Θέση  Τζήμα Κορωπί, 

Αττική

Θέση  Τζήμα Κορωπί, 

Αττική

Ολική

ΜΗΤΡΙΚΗ

60%

3.537.765,52               

Μέθοδος Ενοποίησης

Ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο κεφάλαιο 

της θυγατρικής

1. Στις Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2018 περιλαμβάνονται οι εταιρείες: 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέση Τζήμα, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου Τ.Κ.19400

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

92,57%KARAMOLEGOS BAKERY RΟΜΑΝΙΑ S.A.
Popesti-Leordeni 

Ρουμανίας

ΟλικήΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ

20 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) ( Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεχιζόμενες ΔραστηριότητεςΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε  €

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

7.  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται  να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 4.29 της Ενδι'αμεσης  Οικονομικής Έκθεσης, της 30/06/2019.

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ

0,0120                      0,0873 -                                    

4.Τα ποσά των πωλήσεων, αγορών, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των εταιρειών  του Ομίλου, στη λήξη 

της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη,  όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 20474/06/Β/89/42 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83386102000

0,0447 -                          0,0459                           

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

8. Στην κατάσταση της Οικονομικης Θέσης εμφανίζεται ποσό σωρευτικής πρόβλεψης για: Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 976 χιλ. € για την Εταιρεία και 

1.243 χιλ. € για τον Όμιλο (βλεπε σημείωση   Ετήσια Οικονομική Έκθεση, της 30/06/2019). Σημειώνεται ότι έχουν επιπλέον σχηματισθεί προβλέψεις ποσού 2,99 εκ. € (Εταιρεία) 

και 3,38 εκ. € (Όμιλος), έναντι επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αφαιρετικά των πελατών και λοιπών απαιτήσεων.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2019 και 30/06/2018 

αντίστοιχα)
33.227.665,44         31.686.940,49           28.747.321,82             25.949.563,51             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηρότητες)

      Εταιρεία

-                   889.762,78                       141.187,28   

          33.657.232,12                 25.808.376,23   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2019 και 01.01.2018 

αντίστοιχα)
            31.249.472,95                 29.664.128,92   


