Οικονοµικές καταστάσεις
31 ∆εκεµβρίου 2006

NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις
Της χρήσης
από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006
σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης , που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. την 15 Μαρτίου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µέσω του
τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.diassa.gr.
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και
των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Επίσης επισηµαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις
κονδυλίων .

Στέλιος Κ. Πιτάκας
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας
«NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας « NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας . Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη
διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο .
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα . Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις . Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση,
σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις . Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας .
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την
οικονοµική θέση της εταιρίας , κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τα
αποτελέσµατα των εργασιών της , καθώς και τις µεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή
την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου :
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 25 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα
των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις
της εταιρείας για τις χρήσεις 2003 µέχρι 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που
θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν . Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό .

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Λ.17161
Σ.Ο.Λ. α.ε.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµείωση
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
έναρξης χρήσης
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις περιόδου
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης
περιόδου

1

Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά την
λήξη της χρήσης
Εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων

1

Κόστος Εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων
Αναλώσεις
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού

2

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

31/12/2006

31/12/2005

-5.370.602,54
-1.909.898,23

-3.594.495,94
-1.234.161,00

9.905.874,43

5.255.171,34

6.052.330,39

5.370.602,54

8.677.704,05

5.797.116,94

2.101.582,49

98.576,70

-1.958.960,37

-95.923,30

-4.088.324,66

-2.896.211,99

-1.152.443,96

-697.056,99

-76.551,92

-20.936,98

Παροχές τρίτων

-563.061,07

-398.217,29

∆ιάφορα εξοδα

-747.921,59

-517.741,54

Αποσβέσεις

-342.790,72

-282.347,72

Λοιπά έξοδα

-67.083,54

-82.642,20

Άλλα έσοδα

3

Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικό κόστος

4

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
αποδιδόµενα στους µετόχους της -βασικά σε ευρώ
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25

55.816,13

1.267.669,74

1.837.964,84

2.172.285,37

-66.888,45

-83.157,24

1.771.076,39

2.089.128,13

-281.268,48

-579.760,24

1.489.807,91

1.509.367,89

1.489.807,91

1.509.367,89

19,86

20,12
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
Ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµείωση

31/12/2006

31/12/2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία

7

Άϋλα Πάγια Στοιχεία

8

Λοιπές απαιτήσεις

2.534.876,96

2.227.537,11

421,99

13,07

12.433,76

13.990,63

2.547.732,71

2.241.540,81

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

11

121.522,13

172.602,71

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

12

6.052.330,39

5.370.602,54

Πελάτες

13

3.887.628,48

1.086.341,50

Λοιπές απαιτήσεις

14

1.019.060,27

319.750,60

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

15

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

176.101,45

220.033,28

11.256.642,72

7.169.330,63

13.804.375,43

9.410.871,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα
στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

17

2.201.250,00

2.201.250,00

Λοιπά αποθεµατικά

18

1.051.354,45

526.062,47

Αποτελέσµατα εις νέον

2.600.768,46

1.726.252,53

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας

5.853.372,91

4.453.565,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης

5.853.372,91

4.453.565,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

21

444.208,10

494.154,51

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

22

107.406,57

96.576,78

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

23

184.789,54
736.404,21

590.731,29

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές

24

4.377.659,71

3.131.933,67

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

25

331.214,89

173.336,16

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

20

1.677.126,95

754.502,16

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

26

828.596,76

306.803,16

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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7.214.598,31

4.366.575,15

7.951.002,52

4.957.306,44

13.804.375,43

9.410.871,44
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ποσά εκφρασµένα σε €
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2005
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2005
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
-Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

1.878.400,00

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέο

509.376,38

656.420,73

3.044.197,11

1.509.367,89

1.509.367,89
1.509.367,89
0,00
-100.000,00
0,00

16.686,09

1.509.367,89
-322.850,00
-100.000,00
-16.686,09

Υπόλοιπα 31.12.2005

2.201.250,00

526.062,47

1.726.252,53

4.453.565,00

Υπόλοιπα 01.01.2006
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2006
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

2.201.250,00

526.062,47

1.726.252,53

4.453.565,00

322.850,00

- Μερίσµατα πληρωθέντα
-Σχηµατισµός αποθεµατικών

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα πληρωθέντα
-Σχηµατισµός αποθεµατικών
Υπόλοιπα 31.12.2006

2.201.250,00

Σελίδα 5 από 20

1.489.807,91

1.489.807,91

1.489.807,91

1.489.807,91

-90.000,00

-90.000,00

525.291,98

-525.291,98

1.051.354,45

2.600.768,46

5.853.372,91
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2006

31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.771.076,39

2.089.128,13

Αποσβέσεις

342.790,72

282.347,72

Προβλέψεις

222.469,34

Αποσβέσεις επιχορηγούµενων .παγίων

-24.226,15

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

66.888,45

83.157,24

-630.647,27

-1.806.306,95

-3.499.039,78

-57.944,23

1.759.194,57

939.713,90

-58.563,38

-83.157,24

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

-173.336,16

-118.873,79

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-223.393,27

1.328.064,78

-672.163,35

-772.551,79

19.000,00

47.371,22

-653.163,35

-725.180,57

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,
επενδύσεων

συγγενών,

κοινοπραξιών

και

λοιπών

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων και λοιπών
επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

922.624,79

Εξοφλήσεις δανείων

-514.291,52

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

-90.000,00

-100.000,00

832.624,79

-614.291,52

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

-43.931,83

-11.407,31

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

220.033,28

231.440,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

176.101,45

220.033,28

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
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NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Προσάρτηµα
στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
1.Γενικές πληροφορίες
Η NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.. έχει την έδρα της στο ∆ήµο Πειραιά . Η
Εταιρία δραστηριοποιείται στον στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην
εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών.
Η εταιρία είναι θυγατρική κατά 70% της ανώνυµης εταιρείας «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Β.Ε.Ε. » της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, µε τη
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης , πού έχουν συνταχθεί από τη µητρική εταιρία «∆ΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. »
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 15
Μαρτίου 2007 .
2.Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος
2.1Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι ενοποιηµένες και απλές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρίας (οι
«Οικονοµικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆Π.Χ.Π) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. Οι
Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε
εξαίρεση τά Βιολογικά στοιχεία , που αποµιµούνται σε εύλογες αξίες .
2.2 .Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας) . Ανάλογη διάκριση γίνεται µε
βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας) . Η
Εταιρία έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα, εκείνον της
παραγωγής και διάθεσης γόνου .
2.3. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή
του τεκµαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν (πριν την 1 Ιανουαρίου 2004- ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΛΠ) µε νοµοθετικές ρυθµίσεις . Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις
σωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων .
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων
κεφαλαιοποιούνται . Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια
περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που
αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων . Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους .
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ΄
όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων . Οι εδαφικές
εκτάσεις δεν αποσβένονται . Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως
εξής :
Βιοµηχανικά κτίρια
Λοιπά κτίρια
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
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Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία εµφανίζονται στη τιµή
κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας τους . Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την
αυτοδηµιουργούµενη εµπορική εύνοια άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά το χρόνο
πραγµατοποίησής τους .
Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους . Η εκτιµώµενη διάρκεια
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως :
Λογισµικά προγράµµατα

3,3-5 έτη

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Τα
αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη
αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για
την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές
µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα
όταν προκύπτουν.

2.4. Αποθέµατα
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) απεικονίζονται στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας .
Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των
αποθεµάτων . Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και
περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται
για ιδιοπαραγόµενα προϊόντα) .
2.5.Βιολογικά στοιχεία
Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε
επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και
φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκοµιδή του
προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση,
επεξεργασία ή κατανάλωση.Το δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
µπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νοµικής πράξης.
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την
ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος,
εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι
επικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας
αυτού του στοιχείου. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την
περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµοποιήσει την
τιµή που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί.
Η εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµά κατά την
ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή
τους κόστη. Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού
περιουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης
και στις δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν.
Κέρδος µπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας
ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να ενηµερωθούν για το χρόνο των
µελλοντικών ταµιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκµετάλλευση των
βιολογικών πόρων.
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2.6. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµία που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες
επισφάλειες .
2.7. ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας . Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι
αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της
εταιρείας, περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό
στοιχείο των ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων .
2.8 . Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του
Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση),
εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια
κεφάλαια .

2.9. Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους
κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της χρήσεως, εξαιρώντας το µέσο όρο των µετοχών που αποκτήθηκαν από τον όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα
προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό
των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών µε τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε
κοινές µετοχές.
2.10. Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων .
2.11. ∆ανειακές υποχρεώσεις
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των
κεφαλαίων που λαµβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγµατοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται µε το
δάνειο.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού
ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού που θα
πληρωθεί µέχρι τη λήξη.
Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή
αποµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
2.12. Παροχές σε εργαζόµενους
Η υποχρέωση της εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται , για τη µελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής
του . Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του
. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου .
2.13. Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις
Η Εταιρία σχηµατίζει προβλέψεις όταν
- υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος
- είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υποχρέωσης,
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- το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης και
τις αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.14. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρίας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισµένες άλλες µορφές χρηµατοδότησης . ∆εδοµένης
της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία
τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας .
Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι
υποχρεώσεις αυτές . Η εταιρία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα .
2.15. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Βιολογικών στοιχείων,
πωλήσεων εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων και παροχής υπηρεσιών.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Εύλογη αξία παραχθέντων Βιολογικών στοιχείων: Αναγνωρίζεται κατά την πώληση µετά την
συγκοµιδή. Τα προϊόντα παραδίδονται σε πελάτες, τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
- Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων : Οι πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών
αποθεµάτων αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα εµπορεύµατα στους
πελάτες, τα εµπορεύµατα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.
- Κέρδη/ Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων :
Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως/ περιόδου και προέρχονται από µεταβολές τόσο στην
τιµή
όσο και στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
2.16..Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη
διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η εταιρία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί για την καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες
δαπάνες . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου .
2. 17. Μισθώσεις
Οι µισθώσεις παγίων όπου η εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ
της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο
στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται
στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων
στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν
αφορούν επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
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(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσης µε σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
2.18. Κόστος ∆ανεισµού
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισµό βάσει του οποίου το κόστος δανεισµού
(ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων ) λογίζεται στα
αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ,αφαιρουµένων των
δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
.
2.19. Φόρος εισοδήµατος –Αναβαλλόµενοι φόροι
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές
αρχές σε µελλοντικές χρήσεις . Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων,
εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια .
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν
πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις . Στην περίπτωση που ισχύουν
διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί των διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών, η
ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους συντελεστές φόρου της
κάθε κατηγορίας, ανάλογα µε το ποσό των κερδών που διανέµεται .
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που
θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της
φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι
διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς που θα εξαλειφθούν στο µέλλον .
Οι αναβαλλόµενοι φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται µόνο στην
έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές
υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις .
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον
προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί .
2.20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Συνδεδεµένα µέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη
επιρροή στη διαµόρφωση των οικονοµικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεµένα
µέρη είναι τα µέλη της ∆ιοίκησης της εταιρίας, συγγενικά πρόσωπα αυτών µε πρώτο βαθµό συγγένειας,
επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή.
3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι
χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες µε
µειωµένο βαθµό απωλειών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της
διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. Η
Εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα
µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών.
∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της
Εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο.
(δ) Κίνδυνος αποθεµάτων Για την αντιµετώπιση του κινδύνου από ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω απώλειας
των αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, θνησιµότητα, κλοπές κλπ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα
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αναγκαία και κατάλληλα µέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
αυτού.
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της .∆ιοίκησης
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους
12 µήνες.
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
1 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρίας αναλύεται ως κατωτέρω :
31/12/2006
Εµπορευµάτων
2.099.672,49
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
9.905.874,43
Λοιπών αποθεµάτων
1.910,00
Σύνολο

12.007.456,92

31/12/2005
98.576,70
5.255.171,34
5.353.748,04

1.2 .Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6.507.107,55
6.348.623,95
158.483,60

5.500.349,37

12.007.456,92
6.348.623,95
5.658.832,97

487.679,36

4.866.068,68

487.679,36

4.866.068,68

Περίοδος 1/1-31/12/2006
Πωλήσεις
Μείον: ∆ιεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους

5.500.349,37

Περίοδος 1/1-31/12/2005
Πωλήσεις
Μείον: ∆ιεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους

5.353.748,04
0,00
5.353.748,04

2. Εργαζόµενοι στην Εταιρία και Κόστος Μισθοδοσίας
Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρία και το συνολικό κόστος εργοδότησής τους ήταν :
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο Όµιλο και στη εταιρεία είναι :

Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο Εργαζοµένων
Παροχές σε εργαζοµένους

31/12/2006
42
42

31/12/2005
16
3
19

Ο Όµιλος
31.12.2006

31.12.2005

Μισθοί και ηµεροµίσθια

830.543,99

589.803,00

Εργοδοτικές εισφορές

181.433,30

103.057,80

Λοιπές παροχές

140.466,67

4.196,19

1.152.443,96

697.056,99
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3. Άλλα έσοδα (κέρδη)
Τα Άλλα έσοδα (κέρδη) της Εταιρίας αναλύονται ως κατωτέρω :
31/12/2006
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων

31/12/2005

24.226,15

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών

3.100,47

Έσοδα κεφαλαίων

300,00

Αποζηµίωση από Ασφαλιστικές εταιρίες
Λοιπά έσοδα

0,00
736,05
1.266.194,03

28.189,51

739,66

55.816,13

1.267.669,74

4. Κόστος Χρηµατοδότησης
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται :
31/12/2006

31/12/2005

Χρεωστικοί τόκοι
• ∆άνεια τραπεζών
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις
έξοδα

59.390,00

76.251,39

7.498,45

6.905,85

66.888,45

83.157,24

7. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Γήπεδα &
Οικόπεδα

Κτίρια
&κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

01.01.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

42.357,87

2.502.820,83
1.384.869,96

677.058,48
309.386,80

447.300,43
274.085,39

100.334,23
81.454,56

64.304,13
0,00

3.834.175,97
2.049.796,71

Αναπόσβεστη αξία

42.357,87

1.117.950,87

367.671,68

173.215,04

18.879,67

64.304,13

1.784.379,26

01.01-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -µεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου

42.357,87
27.236,33
0,00
0,00

1.117.950,87
646.886,88
0,00
189.602,74

367.671,68
76.479,65
0,00
57.959,99

173.215,04
14.261,91
0,00
27.342,95

18.879,67
7.687,02
0,00
7.117,04

64.304,13
0,00
47.371,22
0,00

1.784.379,26
772.551,79
47.371,22
282.022,72

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

69.594,20

1.575.235,01

386.191,34

160.134,00

19.449,65

16.932,91

2.227.537,11

31.12.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

69.594,20
0,00

3.149.707,71
1.574.472,70

753.538,13
367.346,79

461.562,34
301.428,34

108.021,25
88.571,60

16.932,91
0,00

4.559.356,54
2.331.819,43

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

69.594,20

1.575.235,01

386.191,34

160.134,00

19.449,65

16.932,91

2.227.537,11

01.01-31.12.2006
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -µεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου

69.594,20
7.732,87
21.623,86
0,00

1.575.235,01
441.007,10
0,00
235.705,33

386.191,34
165.754,37
0,00
69.538,51

160.134,00
25.670,75
0,00
27.617,53

19.449,65
31.316,56
0,00
9.838,27

16.932,91
181,70
0,00

2.227.537,11
671.663,35
21.623,86
342.699,64

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

55.703,21

1.780.536,78

482.407,20

158.187,22

40.927,94

17.114,61

2.534.876,96
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8. Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Λογισµικά
προγράµµατα

Σύνολο

01.01.2005

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

5.330,37

5.330,37

Σωρευµένες αποσβέσεις

4.992,30

4.992,30

338,07

338,07

338,07

338,07

Αναπόσβεστηαξία
01.01-31.12.2005

Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες

0,00

Πωλήσεις

0,00

Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

325,00

325,00

13,07

13,07

31.12.2005

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

5.330,37

5.330,37

Σωρευµένες αποσβέσεις

5.317,30

5.317,30

13,07

13,07

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005
01.01-31.12.2006

Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006

13,07

13,07

500,00
0,00

500,00

91,08

91,08

421,99

421,99

0,00

11. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2006
Πρώτες και βοηθητικές ύλεςΑναλώσιµα υλικά
και είδη συσκευασίας
121.522,13

31/12/2005

172.602,71

12.Βιολογικά στοιχεία
Η µεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής :

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων έναρξης περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία
κατά την περίοδο
Πωλήσεις περιόδου
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων λήξης περιόδου

31/12/2006

31/12/2005

-5.370.602,54
-1.909.898,23

-3.594.495,94
-1.234.161,00

8.677.704,05
9.905.874,43

5.797.116,94
5.255.171,34

6.052.330,39

5.370.602,54
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13 Πελάτες
Οι πελάτες της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Πελάτες.

31/12/2006

31/12/2005

4.075.781,88

1.240.985,94

Επιταγές σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

83.152,45

83.152,45

693.714,74

519.751,04

-965.020,59

-757.547,93

3.887.628,48

1.086.341,50

14 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2006

31/12/2005

Χρεώστες διάφοροι

18.921,58

271.885,80

Ελληνικό ∆ηµόσιο

736.339,70

42.599,68

Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων

252.245,06

Έξοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο

11.553,93

5.265,12

1.019.060,27

319.750,60

15 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες
σε πρώτη ζήτηση .
17 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.201.250,00 Ευρώ,
διαιρούµενο σε 75.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε µία .
17.1 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρίας
κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως .
31/12/2006
Κέρδη που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Βασικά κέρδη κατά µετοχή

31/12/2005

1.489.807,91
75.000

1.509.367,89
75.000

19,86

20,12

Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών και,
συνεπώς, δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών
ανά µετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπ΄ όψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών) .
18 Λοιπά Αποθεµατικά
Τα Λοιπά αποθεµατικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2006

31/12/2005

Τακτικό αποθεµατικό

160.286,83

97.413,62

Αφορολόγητα αποθεµατικά

891.067,62

428.648,85

1.051.354,45

526.062,47

Σύνολο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» µε την κατ΄ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από φόρους, κερδών – είναι
υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου . Το «τακτικό
αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε
συσσωρεµένες ζηµιές ..
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Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων
στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο
διενέργειας επενδύσεων . Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισυσσωρευθεί κατά τη διανοµή των
αποθεµατικών αυτών θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανοµής και σε
σχέση µε το ποσό της διανοµής .
19. Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σύµφωνα µε το νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρίες και για τις θυγατρικές τους , από 1 Ιανουαρίου 2005 .
∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια
βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 ∆εκεµβρίου 2004, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες
διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας .
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που
είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένοντο τµηµατικά, την προσαρµογή των συντελεστών
απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή
τους, την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόµενους, σε σχέση µε τη
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, , την προσαρµογή
της αξίας των επενδύσεων και της λογιστικής αναγνώρισης των επιπτώσεων της Αναβαλλόµενης
φορολογίας, δηλαδή των φόρων εισοδήµατος που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν µελλοντικά σε
σχέση µε έσοδα ή έξοδα που ήδη αναγνωρίσθηκαν λογιστικά ή, αντίστροφα, σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα
που φορολογήθηκαν ή εκπέσθηκαν ήδη, δεν αφορούν την τρέχουσα ή προηγούµενες χρήσεις και
συνεπώς, θα αναγνωρισθούν λογιστικά στο µέλλον .
Οι γινόµενες προσαρµογές ποσοτικοποιούνται στους πίνακες που ακολουθούν :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
(01.01.06 & 01.01.05 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π)
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π)
1/1/2005
1/1/2006
Ίδια κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί
2.988.899,65 2.710.950,86
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
Στα Κέρδη εις Νέον
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Απόσβεση εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)
Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζηµίωση των
εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης
Πρόβλεψη διαφ φορολογι κού ελέγχου
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία
Μετάθεση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους
Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας
Σύνολο προσαρµογών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, κατά τα ∆ΠΧΠ
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758.937,36
29.221,65
-4.875,69
-730.779,19

645.557,58
21.265,57
-63,33
-699.103,84

-96.576,78
-107.798,19
2.020.690,70
90.000,00
-494.154,51
1.464.665,35
4.453.565,00

-84.000,00
-29.945,00
467.265,70
100.000,00
-87.730,43
333.246,25
3.044.197,11
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ∆ΠΧΠ
31/12/2005
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων και
δικαιωµάτων µειοψηφίας (ΕΛ.Π.)

463.431,76

Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων εξόδων ,που έιχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν.
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)
Αναγνώριση µµακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζηµίωση των
Εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία
Φόρος εισοδήµατος

113.379,78
7.956,08
-4.812,36
-31.675,35
-12.576,78
1.553.425,00
-579.760,24

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από φόρους ∆ΠΧΠ
1.509.367,89
20.∆άνεια
Τα δάνεια της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα , κατά µείζονα
λόγο σε ευρώ.. Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο,
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα . Τα δάνεια της Εταιρείας, την 31.12.2006, αναλύονται κατά κύριο
χρηµατοδότη, ως εξής :
31/12/2006
31/12/2005
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

406.626,61

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

970.000,00

ALPHA BANK

272.392,95
152.109,20

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

300.500,33

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνολο δανείων

330.000,00

0,01

0,01

1.677.126,95

754.502,16

21. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες
31.12.2006
31.12.2005
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων
187.910,71
189.734,34
Προσαρµογή εξόδων ,που έχουν κεφαλαιοποιηθεί

7.305,41

7.305,41

-511,24

-1.218,92

Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούµενων παγίων

-4.815,10

0,00

Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)

-219.553,64

-182.694,80

Αποζηµίωση των εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης

-26.851,64

-24.144,20

Ζηµία από πώληση παγίου
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία
Φόροι εισοδήµατος , που θα επιβαρύνουν λογιστικά
τις επόµενες χρήσεις

-785,86
501.509,46

0,00
505.172,68

444.208,10

494.154,51

Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
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22. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Οι Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού

31/12/2006
107.406,57

31/12/2005
96.576,78

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου,
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του . Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε
την απόδοση των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κυµαίνεται από 5%.
23.Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
31/12/2006
184.789,54

Κρατικές επιχορηγήσεις

31/12/2005

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν κατά την χρήση από 2006 και
επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 35 % . Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε
την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν .Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου , στα
πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση ,ισχύουν ορισµένοι περιοσµοί ως προς τη µεταβίβαση των
επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της
επιχορηγούµενης εταιρείας .Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές , κατά καιρούς , ελέγχους
δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς.
24 Προµηθευτές
Οι Προµηθευτές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2006
Προµηθευτές

31/12/2005

793.902,72

1.122.320,51

Επιταγές πληρωτέες

3.583.756,99

2.009.613,16

Σύνολο

4.377.659,71

3.131.933,67

25. Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής :
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 31/12/2005
Πλέον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως
Πλέον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 2005 νέας θυγατρικής
Πλέον: Φόρος εισοδήµατος αποροφούµενης θυγατρικής
Μείον :Αναβαλλόµενος φόρος χρήσεως
Μείον :Πληρωµές χρήσεως
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 31/12/2006
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31.12.2006

31.12.2005

173.336,16
281.268,48
0,00
0,00
49.946,41
-173.336,16
331.214,89

118.873,79
579.760,24
0,00
0,00
-406.424,08
-118.873,79
173.336,16
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Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής :
31.12.2006
Κέρδη προ φόρων ,ως λογαριασµός
1.771.076,39
αποτελεσµάτων
Φόροι εισοδήµατος ,µε συντελεστή 29% για
513.612,15
τρέχουσα περίοδο
και 32% για προηγούµενη
Φόροι που αναλογούν σε µη φορολογούµενα
κέρδη
-232.343,67
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης
281.268,48
Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Αναβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

31.12.2005
2.089.128,13
668.521,00

-88.760,76
579.760,24

331.214,89
-49.946,41
281.268,48

173.336,16
406.424,08
579.760,24

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 µέχρι 2006 δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν . Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις
οικονοµικές καταστάσεις .
26. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι Λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31/12/2006

31/12/2005

Ασφαλιστικά ταµεία

59.772,00

25.322,00

∆ουλευµένα έξοδα

38.269,68

1.708,74

Λοιπές υποχρεώσεις

730.555,08

279.772,42

Σύνολο

828.596,76

306.803,16

27 Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Οι συναλλαγές της Εταιρείας, για τη περίοδο 1/1-31/12/ 2006, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένα µε την Εταιρεία πρόσωπα παρατίθενται κατωτέρω :
Αγορές
3.491.536,55

Πωλήσεις
6.348.623,95

Απαιτήσεις
2.772.943,98

Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση της εταιρίας

είναι:

Αµοιβές ∆.Σ

6.876,92

Αµοιβές ∆ιευθυντών

41.822,69
48.699,61

29 ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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30 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
-Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 15 Μαρτίου 2007 αποφασίστηκε να προταθεί, η µη
διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2007.
Πέραν των ήδη µνηµονεθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ) .

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις
15 Μαρτίου 2007 και έχουν υπογραφεί εκ µέρους του, από τους κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ
Α.∆.Τ. Μ 117555

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. Σ 157636
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 071391

