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στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων .
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ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε τη τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
, μαζί µε τη παρούσα έκθεση, που αφορούν την διαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011
μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 2011.
χετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως,
την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό υμβούλιο
πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής:
Σα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2011 ήταν:
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 3% στα 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ
το 2010, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν στα 637 χιλ .ευρώ, έναντι
1,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, η ζημία προ φόρων ανήλθαν στα -197 χιλ. ευρώ
έναντι κερδών 481 χιλ. ευρώ το 2010, και η ζημία μετά από φόρους ανήλθε στα -172 χιλ.
ευρώ, έναντι κερδών 364 χιλ.. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Οικονομική θέση της Εταιρείας
Οι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας
2011, διαμορφώθηκαν σε σύγκριση µε το προηγούμενο έτος, ως εξής:

κατά το τέλος του

31/12/2011

31/12/2010

26,65%

31,97%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια

1,38

1,08

Δανειακή επιβάρυνση
Σύνολο υποχρεώσεων / Ενεργητικό

0,58

0,52

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)
Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%)

3,29%

6,28%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)
Κέρδη πρό φόρων / Κύκλος εργασιών (%)

-1,02%

2,55%

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων
Βαθµός παγιοποίησης (%)
Καθαρά πάγια / Ενεργητικό (%)

Αποδοτικότητας

Οι οικονομικοί δείκτες είναι ικανοποιητικοί, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη οι συγκεκριμένες
συνθήκες που αφορούν τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και την γενικότερη
αρνητική οικονομική κατάσταση της χώρας.
Από όσα προαναφέρθηκαν, αλλά και από μία σε βάθος μελέτη των οικονομικών
καταστάσεων, προκύπτει ότι η Εταιρεία είναι σταθερή από οικονομική άποψη.
Προβλεπόμενη πορεία
Με βάση λοιπόν τη μέχρι τώρα δυναμική δραστηριότητα της εταιρείας , των επενδυτικών
σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι και το έτος 2012 θα είναι
ικανοποιητικό από άποψη πωλήσεων και αποτελεσμάτων .
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Σελίδα 4 από 31

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Σο Διοικητικό
υμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α) Κίνδυνος αγοράς
1) υναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο
2) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων .
3) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις και τραπεζικά δάνεια .
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και
τα οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Σο
κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να
δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων.
Μια αύξηση 1% στο επιτόκιο θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία μετά από φόρους στα αποτελέσματα
της χρήσης ύψους 36 χιλ. ευρώ το 2011 (2010: 22 χιλ. ευρώ). Μια μείωση 1% στο επιτόκιο θα είχε
ως αποτέλεσμα κέρδος μετά από φόρους στα αποτελέσματα της χρήσης ύψους 36 χιλ. ευρώ το
2011 (2010: 22 χιλ. ευρώ )
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
υνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων , η Εταιρεία
διατηρεί ευελιξία
χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων.
Η διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικέςς προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις
προσδοκώμενες ταμειακές ροές.
Επιπρόσθετα η Διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος με δεδομένα
τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές γραμμές των Σραπεζικών ιδρυμάτων για κάλυψη του
κεφαλαίου κίνησης .
(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 αναγκαία και
κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
(ε) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείμενο της, και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει
ιδιαίτερους
κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα
πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας.
υναλλαγές συνδεμένων μερών
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της
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χρήσης 2011, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφοροποιήθηκαν
αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης
χρήσης 2010 και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της
εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση .
τους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές,
μεταξύ της εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ , κατά την
τρέχουσα χρήσης καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και
των εταιριών του Ομίλου, κατά την 31.12.2011.
Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού υμβουλίου και των Διευθυντών , τα
συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα της εταιρείας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2011 .
ΑΓΟΡΑΖΟΤΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΩΛΟΤΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑ ΑΕ

ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΕ
ΖΩΟΝΟΜΗ
ΠΑΡΥΙ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ
ΝΙΜΟ

ΖΩΟΝΟΜΗ

X
1.629.974,39

246.101,30
X

ΠΑΡΥΙ

ΚΛΕΙΔΑΡΑ

ΝΙΜΟ

ΤΝΟΛΟ

4.912,50
X
X
X

1.629.974,39

246.101,30

4.912,50

0,00

0,00

246.101,30
1.634.886,89
0,00
0,00
0,00
1.880.988,19

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΤΑ ΣΗΝ ΤΠΟΦΡΕΩΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΤΑ ΣΗΝ ΑΠΑΙΣΗΗ
ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΕ
ΖΩΟΝΟΜΗ
ΠΑΡΥΙ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ
ΝΙΜΟ

ΔΙΑ ΑΕ
Φ
3.109.649,31

ΖΩΟΝΟΜΗ ΠΑΡΥΙ
278.094,47
Φ

ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΝΙΜΟ

ΤΝΟΛΟ

5.551,13
Φ
Φ
Φ

3.109.649,31

278.094,47

5.551,13

0,00

Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές Δ.
€ 182.580,04

Τποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα
Διανομή κερδών
Για την χρήση 2011 λόγω των αποτελεσμάτων δεν θα προταθεί διανομή μερίσματος.

ημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν ουσιώδη μεταγενέστερα του
ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011 γεγονότα , που να αφορούν την Εταιρεία .
Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονομικές
καταστάσεις , που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31
Δεκεμβρίου 2011.
Με τιμή
Για το Διοικητικό υμβούλιο
Ο Πρόεδρος & υνδιευθύνων ύμβουλος
Αθανάσιος Πραχάλης

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.
Κρητικά Αρχαίας Κορινθίας , 29 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ. &υν διευθύνων ύμβουλος
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0,00

278.094,47
3.115.200,44
0,00
0,00
0,00
3.393.294,91

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου προς την Σακτική Γενική
υνέλευση είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία
18 Μαΐου 2012
Αθήνα, 18 Μαΐου

2012

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ Κ.ΣΙΩΛΗ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους
της Εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΩΝ-ΖΩΟΣΡΟΥΩΝ»
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΩΝ-ΖΩΟΣΡΟΥΩΝ» , οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Σα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΩΝ-ΖΩΟΣΡΟΥΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
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Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 18 Μαΐου

2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟ Κ.ΣΙΩΛΗ
Αρ. Μ. ΟΕΛ 17161
υνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Υωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΟΕΛ 1
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1.1 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
ημείωση

31/12/2011

31/12/2010

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια τοιχεία
Άυλα πάγια
Φρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

5.1
5.2
5.3
5.4

5.323.363,66
0,07
264.749,34
17.195,02
5.605.308,09

5.705.965,63
220,73
264.749,34
16.695,02
5.987.630,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.5
5.6
5.7
5.8

914.755,15
10.789.969,83
973.744,15
1.694.214,16
14.372.683,29
19.977.991,38

900.190,44
9.236.183,56
618.388,49
1.107.291,92
11.862.054,41
17.849.685,13

5.9
5.10
5.11

2.618.123,00
238.383,35

2.618.123,00
238.383,35

266.210,96
5.270.147,66
8.392.864,97

266.210,96
5.441.993,04
8.564.710,35

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

0,00
572.281,05
67.377,63
270.477,05
102.178,70

37.285,84
623.982,55
59.262,00
315.608,82
102.178,70

1.012.314,43

1.138.317,91

ύνολο υποχρεώσεων

5.951.657,60
0,00
4.512.369,65
108.784,73
10.572.811,98
11.585.126,41

5.116.154,05
88.114,45
2.829.171,24
113.217,13
8.146.656,87
9.284.974,78

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώσεων

19.977.991,38

17.849.685,13

ύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της εταιρίας
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια Κεφάλαια ιδιοκτητών
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Τποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Τποχρεώσεις
Σρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμες Σραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.17
5.18
5.12
5.19

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011

Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις
31 Δεκεμβρίοσ 2011
1.2 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΦΡΗΕΩ
ποσά εκφρασμένα σε €
ημείωση
Πωλήσεις( Μη βιολογικά περιουσικά στοιχεία)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις )
Μεταβολές αποθεμάτων μη βιολογικών στοιχείων
Αγορές αποθεμάτων μη βιολογικών
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα εξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα
Λειτουργικό κέρδος
Φρηματοοικονομικά έσοδα
Φρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Υόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων χρήσης
Αποδιδόμενο σε:
Ιδιοκτήτες της εταιρείας
Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή
αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της εταιρείας-βασικά σε ευρώ

5.20

5.21
5.22

5.23
5.24

5.25

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010
19.374.897,83
19.374.897,83
14.564,71
-15.458.922,00
-1.067.281,31
-330.945,27
-879.389,83
-344.929,13
-508.186,26
-213.090,30
49.837,43
636.555,87
291.440,94
-1.124.785,07
-196.788,26
24.942,88
-171.845,38

18.873.654,81
18.873.654,81
-154.575,68
-14.462.578,86
-1.086.157,98
-312.330,96
-841.392,64
-299.342,40
-488.258,69
-125.156,88
80.858,77
1.184.719,49
230.406,33
-933.153,58
481.972,24
-117.813,91
364.158,33

-171.845,38

364.158,33

-2,0118

4,2632

1.3 .ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΡΗΕΩ

ποσά εκφρασμένα σε €
Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ημείωση

01/01-31/12/2011

01/01-31/12/2010
364.158,33

υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-171.845,38
0,00
-171.845,38

υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της εταιρείας

-171.845,38

364.158,33

364.158,33

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011
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Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις
31 Δεκεμβρίοσ 2011
1.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ποσά εκφρασμένα σε €
Μετοχικό
κεφάλαιο
Τπόλοιπα 01/01/2010
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2010
υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
-χηματισμός αποθεματικών
Τπόλοιπα 31/12/2010

2.618.123,00

Τπόλοιπα 01/01/2011
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2011
υγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Τπόλοιπα 31/12/2011

Αφορολόγητα
αποθεματθκά

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

ύνολο Ιδίων
κεφαλαιων

238.383,35

251.383,35

5.092.662,32

8.200.552,02

2.618.123,00

238.383,35

14.827,61
266.210,96

364.158,33
-14.827,61
5.441.993,04

364.158,33
0,00
8.564.710,35

2.618.123,00

238.383,35

266.210,96

5.441.993,04

8.564.710,35

2.618.123,00

238.383,35

0,00
266.210,96

-171.845,38
5.270.147,66

-171.845,38
8.392.864,97

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011
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Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις
31 Δεκεμβρίοσ 2011
1.5 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχ.παγιων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Φρεωστικοί 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)
Μείον:
Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
ύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Σόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
ύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Φρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
ύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

-196.788,26

481.972,24

508.186,26
8.115,63
-45.131,77
-291.440,94
1.124.785,07

488.258,69
1.426,84
-45.131,77
-218.184,95
933.153,58

-14.564,71
-1.985.842,25
817.579,85

154.575,68
776.592,16
-1.365.468,15

-1.111.293,77
-37.885,48
-1.224.280,37

-913.052,43
-294.443,82
-301,93

0,00
-127.250,90
1.100,00
291.440,94
0,00
165.290,04

0,00
-79.979,24
10.000,00
230.406,33
0,00
160.427,09

0,00
1.707.865,98

0,00
703.826,42

-61.953,41
0,00
1.645.912,57

-127.845,55
0,00
575.980,87

586.922,24
1.107.291,92
1.694.214,16

736.106,03
371.185,89
1.107.291,92

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011
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Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις
31 Δεκεμβρίοσ 2011
ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Σης χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Γενικές πληροφορίες
Η ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε
(η Εταιρεία) είναι ανώνυμη εταιρεία
εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
38640/24/Β/97/13 έχει την έδρα της στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου . Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην
παραγωγή ιχθυοτροφών - ζωοτροφών.
Η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 25,84% της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε. » της οποίας
οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους
ενοποίησης , πού έχουν συνταχθεί από τη μητρική εταιρεία «ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ Α.Β.Ε.Ε. »
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www. zoonomi .gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό υμβούλιο την 29 Μαρτίου 2012 και υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Εταιρείας κατά την
Ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση του 2012.
Σο Διοικητικό υμβούλιο αποτελείται από τους:
Αθανάσιος Πραχάλης , Πρόεδρος Δ.. και υνδιευθύνων ύμβουλος
Βαρβατσούλης Γεώργιος ,Αντιπρόεδρος του Δ..και υνδιευθύνων ύμβουλος
Anita Subba Hamilton , Μέλος του Δ..
Δημάκη Ειρήνη , Μέλος του Δ..
τέφανος Μανέλλης, Μέλος του Δ..

Vadim Doubrovin, Μέλος του Δ..
Παναγιώτης Λαγός,Μέλος του Δ..
2 Οι ημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠ.Φ.Α) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της χώρας όπου εδρεύει η
Εταιρεία. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΦΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. ημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας
έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι πολιτικές που αναφέρονται
παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
2.2 Σμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
«Σομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 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 Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ιχθυοτροφών -ζωοτροφών μόνο
στην Ελλάδα .
2.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Σα 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 ΔΛΠ) με
νομοθετικές ρυθμίσεις ή στη εύλογη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Φ.Α. 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 .
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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

40 έτη
25 έτη
5-15 έτη
3,3-5 έτη
5-10 έτη

Σα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν αποσβένονται.
Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει,
εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η
λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.
Σο ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής
πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση
και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για
τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία
που δεν δημιουργούν ταμιακές εισροές από τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών
στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο.
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται, αποσύρονται, ή όταν
αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.

δεν

Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε
βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σα λοιπά άυλα 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 αποσβέσεις των άυλων 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
Σα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Σα 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.

2.5 Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της
επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρημένες στ’ αποτελέσματα.
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την κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό την
κερδοσκοπία και περιλαμβάνει μη παράγωγα μέσα (μετοχές) που κατέχονται με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους
από την μεταβολή της αξίας .
(β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια
από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν
έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που είναι
και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά
τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
καταχωρημένες στ’ αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις
λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις, , επιμετρούνται στο κόστος κτήσης .
ε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που
έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση
της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά
που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στ’ αποτελέσματα. Οι ζημιές αποµείωσης
των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
2.6 Αποθέματα
Σα αποθέματα (εμπορεύματα, ,προϊόντα ,πρώτες ύλες, αναλώσιμα ) 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 . Σο 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) .

2.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της
αξίας τους. την περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμείται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην
παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγματικό αρχικό
επιτόκιο. Η σχετική ζηµία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης , δηλαδή όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
2.8 Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου , σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 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.

2.10 Κέρδη ανά μετοχή
Σα 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 την εταιρεία ως ίδιες μετοχές. Σα 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.
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2.11 Μερίσματα
Σα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική υνέλευση των
μετόχων .
2.12 Δανειακές 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. Σο 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.
2.13 Παροχές σε εργαζόμενους
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες.
β) Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το
Ν. 2112/20). Σο δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά. Σο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον
Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που
προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον
υπολειπόμενο μέσο χρόνο απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν
το 10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Η αναλογιστική μελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή .
2.14 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία 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,
- το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Η Διοίκηση της Εταιρείας 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.
2.15 Αναγνώριση εσόδων
Σα έσοδα περιλαμβάνουν πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παροχής υπηρεσιών. Η αναγνώριση των
εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων και λοιπών αποθεμάτων : Οι πωλήσεις εμπορευμάτων ,προϊόντων και λοιπών
αποθεμάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα εμπορεύματα και τα προϊόντα στους
πελάτες, τα εμπορεύματα και τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Σα 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.
Έσοδα από τόκους
Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου
Έσοδα από μερίσματα
Σα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους .
Σα έσοδα περιλαμβάνουν πωλήσεις προϊόντων , εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παροχής υπηρεσιών.

2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα
εισπραχθούν και ότι η Εταιρεία 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
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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 Εταιρεία 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.
Σο μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σα 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 (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 Δανεισμού
Η Εταιρεία 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.
Σο 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 Υόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, που προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται
από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
(β) Σον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης του Ισολογισμού,
με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά
τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν.
(γ) Σον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τον μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο. Σο στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με πρόβλεψη.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος
εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’
ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. 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 .
2.20 υναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
υνδεδεμένα μέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη
διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της
Διοίκησης της Εταιρείας , συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά
ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
α) Κίνδυνος αγοράς
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1) υναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο
2) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων .
3) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από μακροπρόθεσμες
χρηματοδοτικές μισθώσεις και τραπεζικά δάνεια .
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία
επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Σο κόστος δανεισμού δύναται να
αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση
απρόοπτων γεγονότων.
Μια αύξηση 1% στο επιτόκιο θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία μετά από φόρους στα αποτελέσματα της χρήσης ύψους 36 χιλ.
ευρώ το 2011 (2010: 22 χιλ. ευρώ). Μια μείωση 1% στο επιτόκιο θα είχε ως αποτέλεσμα κέρδος μετά από φόρους στα
αποτελέσματα της χρήσης ύψους 36 χιλ. ευρώ το 2011 (2010: 22 χιλ. ευρώ ).
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες
με μειωμένο βαθμό απωλειών.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
υνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων , η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί
διαθεσιμότητα πιστώσεων.
Η διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές.
Επιπρόσθετα η Διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος με δεδομένα τις υπάρχουσες
χρηματοδοτικές γραμμές των Σραπεζικών ιδρυμάτων για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης .

(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 αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
(ε) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία έχει ηγετική θέση στον κλάδο της και στο αντικείμενο της, και συνεπώς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους
κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια της
υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας.
3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια),
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
4. ημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως κάτωθι.

(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της
πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής.
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση,
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία
λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική
φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές
εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις
σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού
φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.

(γ) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση
χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα
επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση
στην υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Σο καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των
παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία και ο λογαριασμός νεότητας δεν χρηματοδοτούνται. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων
ης

της 31 Δεκεμβρίου 2011
5.1 Ενσώματα Πάγια τοιχεία
Σα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Κτίρια
& Μηχανήματα &
Γήπεδα
& κτιριακές
Μηχανολογικός Μεταφορικά
Οικόπεδα
εγκαταστάσεις εξοπλισµός
µέσα

Έπιπλα
&
Λοιπός
εξοπλισµός
ύνολο

01.01.2010
Αξία κτήσεως

1.123.510,57

2.920.012,71

4.443.451,10

445.429,86

428.422,11

9.360.826,35

(818.980,81)

(1.834.915,87)

(282.616,57)

(288.375,86)

(3.224.889,11)

1.123.510,57

2.101.031,90

2.608.535,23

162.813,29

140.046,25

6.135.937,24

1.123.510,57

2.101.031,90

2.608.535,23

162.813,29

140.046,25

37.824,89

40.034,58

2.119,77

6.135.937,24
79.979,24

-22.221,33

(0,05)

(91.507,00)

(282.081,63)

(60.580,91)

(53.559,93)

(487.729,47)

1.123.510,57

2.047.349,79

2.344.266,85

102.232,33

88.606,09

5.705.965,63

1.123.510,57

2.957.857,92

4.460.136,12

375.711,45

430.542,50

9.347.758,56

(910.508,13)

(2.115.869,27)

(273.479,12)

(341.936,41)

(3.641.792,93)

1.123.510,57

2.047.349,79

2.344.266,85

102.232,33

88.606,09

5.705.965,63

1.123.510,57

2.047.349,79

2.344.266,85

102.232,33

88.606,09
20.418,78

5.705.965,63
127.250,90

ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
01.01-31.12.2010
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

(22.221,38)

31.12.2010
Αξία κτήσεως
ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010
01.01-31.12.2011
Τπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες

106.832,12

Πωλήσεις -μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011

1.123.510,57

(0,01)

(1.887,26)

(94.550,16)

(301.496,84)

(60.577,82)

(51.340,78)

(507.965,60)

(1.887,27)

1.952.799,63

2.149.602,12

39.767,25

57.684,09

5.323.363,66

τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής βάσει
χρηματοδοτικών μισθώσεων
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Κοστος Κεφαλαιοποίησης
Φρηματοδοτικών Μισθώσεων
Αποσβεσθέντα
Καθαρή Λογιστική Αξία

288.389,81

288.389,81

255.134,90

197.456,94

33.254,91

90.932,87

Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1.600.000,00 ευρώ για εξασφάλιση
τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2011 ανέρχονταν στο ποσό των 2.242.144,90 ευρώ.
5.2 Άυλα Πάγια τοιχεία
Σα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Λογισμικά
προγράμματα
01.01.2010
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστηαξία

20.482,27
(19.732,31)
749,96

01.01-31.12.2010
Τπόλοιπο έναρξης

Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

749,96
(529,23)
220,73

31.12.2010
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

ωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

20.482,27
(20.261,54)
220,73

01.01-31.12.2011
Τπόλοιπο έναρξης

Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011

220,73
(220,66)
0,07

5.3.Φρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Πρόκειται για συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Σα Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έχουν ως εξής:

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2010
Τπόλοιπο 31/12/2010

264.749,34
264.749,34

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2011

264.749,34

Τπόλοιπο 31/12/2011

264.749,34

Η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών:

31/12/2011
FISH FILLET HELLAS
Κ/Ξ Ν.ΕΤΒΟΙΑ ΝΟ 1
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣ.ΜΕΡΙΔΕ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΟΤ

148.252,00
233.474,06
(165.681,67)

Ποσοστό
συμμετοχής
9,41%
5%

48.704,95
264.749,34

Σα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συμμετοχών.
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5.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2010
Προσθήκες/Αγορές
Τπόλοιπο 31/12/2010

12.776,94
3.918,08
16.695,02

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2011

16.695,02

Προσθήκες/Αγορές
Τπόλοιπο 31/12/2011

500,00
17.195,02

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ και αυτοκινήτων.

5.5 Αποθέματα
Σα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Προιόντα έτοιμα και ημιτελή - Τποπρ.
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας

31/12/2011

31/12/2010

216.932,53

235.986,78

697.822,62
914.755,15

664.203,66
900.190,44

5.6 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
ύνολο

31/12/2011

31/12/2010

4.203.855,84
45.000,00
180.000,00
6.939.426,30
77.900,00
-656.212,31

4.763.234,58
90.000,00
135.000,00
4.620.873,33
77.900,00
-450.824,35

10.789.969,83

9.236.183,56

Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες κατά μέσο όρο εντός 3-4 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Τπόλοιπο Προβλέψεων 1.1.2010

356.480,50

Προβλέψεις χρήσεως
Τπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2010

94.343,85
450.824,35

Τπόλοιπο Προβλέψεων 1.1.2011

450.824,35

Προβλέψεις χρήσεως
Τπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2011

205.387,96
656.212,31

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
ότι η εταιρεία δεν θα εισπράξουν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των
συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των
χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του έτους. Σο ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα
εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται μέσω αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης), με αναγνώριση
της μείωσης στα αποτελέσματα στο κονδύλι « Λοιπά Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις απομειωμένων ποσών
αναγνωρίζονται ως έσοδο στο κονδύλι Άλλα Έσοδα.
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Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις ανέρχεται για την εταιρεία στο ποσό των € 10.789.969,83
το 2011 και € 9.236.183,56 το 2010.
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους.
5.7 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Φρεώστες διάφοροι
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ύνολο

31/12/2011

31/12/2010

322.672,00
519.485,30
114.031,89
1.374,72
13.746,91
2.433,33
973.744,15

322.353,47
274.479,27
4.374,78
924,72
16.256,25
618.388,49

-Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν κατά κύριο λόγω επιστροφές ΥΠΑ και επιστροφή προκαταβολή
φόρου εισοδήματος χρήσης 2009,2010.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο είναι βεβαίας εισπράξεως αλλά δεν είναι εύκολα προσδιορισμένος
ο χρόνος είσπραξης.
5.8 Σαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Σαμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ύνολο

31/12/2011

31/12/2010

3.774,19
1.690.439,97
1.694.214,16

1.682,42
1.105.609,50
1.107.291,92

5.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.618.123,00 ευρώ διαιρούμενο σε 85.420 ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας 30,65 ευρώ εκάστης.
Σα δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία
της μετοχής και περιλαμβάνουν:


Δικαίωμα μερίσματος: Ποσοστό 35% των προς διανομή καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού
από τα κέρδη κάθε χρήσης διανέμεται μετόχους ως μέρισμα.



Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.



Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού
υμβουλίου της Εταιρείας.



Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική υνέλευση,.



Δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη
μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική υνέλευση.

τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών
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5.10 Αφορολόγητα αποθεματικά
Σα Αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Ν.3299/2004
Λοιπά αφορολόγητα
ύνολο

31/12/2011

31/12/2010

238.053,80
329,55
238.383,35

238.053,80
329,55
238.383,35

Σα 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 επισωρευθεί 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 .
5.11 Λοιπά Αποθεματικά
Σα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
31/12/2011

31/12/2010

Σακτικό αποθεµατικό

266.210,96

266.210,96

ύνολο

266.210,96

266.210,96

ύμφωνα 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 . Σο «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρεμένες ζημιές .
5.11.1 Διαχείριση Κεφαλαίου
1) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των
επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη.
Σο κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης, ώστε η σχέση του με το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται
περίπου σε 1:1 . Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Σο καθαρό χρέος
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μείον τα
χρηματικά διαθέσιμα). Σο συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το
καθαρό χρέος. Ο συντελεστής μόχλευσης έχει ως εξής:
31/12/2011

31/12/2010

υνολικός Δανεισμός

4.512.369,65

2.866.457,08

Μείον : Φρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος

1.694.214,16
2.818.155,49

1.107.291,92
1.759.165,16

ύνολο ιδίων κεφαλαίων

8.392.864,97

8.564.710,35

11.211.020,46

10.323.875,51

25,14%

17,04%

ύνολο κεφαλαίου
υντελεστής μόχλευσης

2)Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα
ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
α. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους
εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου
με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
β. ε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το
Διοικητικό υμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική υνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
γ. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η
Γενική υνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
δ. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Σακτικού αποθεματικού, το
οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου
του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το
ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

ελίδα 24 από 31

Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις
31 Δεκεμβρίοσ 2011
ε. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών,
μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Σούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί
από την Γενική υνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. την
περίπτωση αυτή. Σο μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων
μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Σέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική υνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή
μερίσματος.
3) H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια
κεφάλαια.

5.12 Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Σα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
31/12/2011
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
Σραπεζικά δάνεια
Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων
ύνολο δανείων

4.475.083,81
37.285,84
4.512.369,65

0,00

31/12/2010
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
υποχρεώσεις
2.767.217,83
61.953,41
2.829.171,24

37.285,84
37.285,84

Σα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ . Σα
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 ακίνητα της Εταιρείας υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (βλέπε ημείωση 5.1).
5.12.1 Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων
Οι υποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
31/12/2011

31/12/2010

Τποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος

38.010,68

Από 1 έως 5 έτη

65.921,28
38.010,68

Περισσότερο των 5 ετών
ύνολο

38.010,68

103.931,96

-724,84

(4.692,71)

37.285,84

99.239,25

Μειον : Μελλοντικές χρηματοοικονομικές
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σρέχουσα αξία υποχρεώσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης

31/12/2011

31/12/2010

Ποσά σε ευρώ
Μέχρι 1 έτος

37.285,84

Από 1 έως 5 έτη

37.285,84

Περισσότερο των 5 ετών
ύνολο

61.953,41
0,00

37.285,84

99.239,25

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένες με τα μισθωμένα ενσώματα πάγια τα οποία
περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.
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5.13 Αναβαλλόμενος Υόρος Εισοδήματος
Η κίνηση για τον Αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έχει ως ακολούθως:
Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2010
χρεώσεις/(πιστώσεις) στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Τπόλοιπο 31/12/2010

749.245,88
-125.263,33
623.982,55

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2011

623.982,55

χρεώσεις/(πιστώσεις) στα Ιδια Κεφάλαια
χρεώσεις/(πιστώσεις) στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Τπόλοιπο 31/12/2011

-51.701,50
572.281,05

Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες :
31/12/2010

31/12/2010

Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Τποχρέωση από υμβάσεις Φρηματοδοτικών Μίσθώσεων

-0,42
773.490,23
-93.044,32
-7.457,17

43,27
814.120,71
-71.296,10
-19.847,85

Τποχρεώσεις από παροχές σε εργαζόμενους
Κρατικές επιχορηγήσεις

-13.475,53
-54.095,41
-33.136,33

-11.852,40
-54.048,75
-33.136,33

572.281,05

623.982,55

υμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Υόροι εισοδήματος , που θα επιβαρύνουν λογιστικά
τις επόμενες χρήσεις

5.14 Τποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης για το προσωπικό έχει ως ακολούθως:
Τπόλοιπο υποχρέωσης 1.1.2010

57.835,16

Κόστος Σρέχουσας απασχόλησης χρήσεως
Σόκος επί της υποχρέωσης 2010
Τπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2010

439,84
59.262,00

Τπόλοιπο υποχρέωσης 1.1.2011

59.262,00

Κόστος Σρέχουσας απασχόλησης χρήσεως
Σόκος επί της υποχρέωσης 2011
Αναλογιστικό κέρδος / ζημιά
Τπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2011

7.060,26
2.108,17
-1.052,80
67.377,63

Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι οι ακόλουθες:

Επιτόκιο προεξόφλησης
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού

987,00

31/12/2011
4,40%

31/12/2010
5,80%

1,50%

4,50%

2,00%

2,00%

Η αναλογιστική μελέτη έγινε από ανεξάρτητους αναλογιστές
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5.15 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις.
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως:
Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2010
Αναλογία αποσβέσεων επιχ..παγίων
Τπόλοιπο 31/12/2010

360.740,59
-45.131,77
315.608,82

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2011
Αναλογία αποσβέσεων επιχ..παγίων
Τπόλοιπο 31/12/2011

315.608,82
-45.131,77
270.477,05

Οι επιχορηγήσεις 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
περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγουμένων παγίων στοιχείων , ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής
υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας και ως προς τη διανομή των κερδών που προέρχονται από την απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές , κατά καιρούς , ελέγχους δεν εντοπίσθηκε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς.
5.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αφορούν προβλέψεις για
διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αναλύονται ως εξής:
Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2010
82.993,78

Προσθήκες περιόδου
Τπόλοιπο 31/12/2010

19.184,92
102.178,70

Τπόλοιπο έναρξης 1/1/2011
Προσθήκες περιόδου
Τπόλοιπο 31/12/2011

102.178,70
102.178,70

Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον
έλεγχο παρελθουσών χρήσεων σχηματίζοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα
έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας.
Οι κατωτέρω παρατιθέμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος της εταιρείας 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 .
Φρήσεις
Εκρεμείς φορολογικές δηλώσεις
2007-2010
Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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5.17 Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

31/12/2011
Προµηθευτές ανοικτά
υπόλοιπα
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
ύνολο

3.953.549,38
1.997.971,05
137,17
5.951.657,60

31/12/2010
3.563.097,81
1.304.345,69
248.710,55
5.116.154,05

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες κατά μέσο όρο εντός 4-5 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και δεν βαρύνονται από τόκους. Οι εύλογες αξίες
τους ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους.
5.18 Σρέχων Υόρος Εισοδήματος
Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής :

31.12.2011

31.12.2010

88.114,45
26.758,62
0,00
-114.873,07
0,00

158.665,95
132.120,32
91.772,00
-294.443,82
88.114,45

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής :
Σρέχων φόρος εισοδήματος αρχής χρήσης
Πλέον :Υόρος εισοδήματος πληρωτέος
Πλέον: Εκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Μείον :Πληρωμές χρήσεως
Σρέχων φόρος εισοδήματος τέλος χρήσης

5.19 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :

31/12/2011
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
∆ουλευµένα έξοδα
ύνολο

31/12/2010

1.769,59 39.177,53
53.922,12 51.750,27
13.510,52 10.581,76
39.582,50 11.707,57
108.784,73 113.217,13

Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους.
5.20 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρία είναι :

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
ύνολο Εργαζομένων

31/12/2011

31/12/2010

17
14
31

15
16
31
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Οι αμοιβές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής:
31/12/2011
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές

31/12/2010

803.891,37
812.686,15
218.131,78
227.243,71
45.258,16
46.228,12
1.067.281,31 1.086.157,98

5.21 Λοιπά έξοδα
τα Λοιπά έξοδα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται :

31/12/2011
411,36
7.290,98
205.387,96
213.090,30

Λοιπα Εκτακτα έξοδα
Ζημίες από πώληση παγίων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
ύνολο

31/12/2010
23.132,93
7.680,10
94.343,85
125.156,88

5.22 Άλλα έσοδα
τα Άλλα έσοδα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται :
31/12/2011

31/12/2010

45.131,77
0,00
4.430,10
275,56
0,00

45.131,77
1.986,00
4.579,41
7.024,00
10.043,11
12.094,48
80.858,77

Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγούμενων παγίων
Επιχορηγήσεις και διάφ.έσοδα
Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Κέρδη από πώληση παγίων
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπα έκτακτα έσοδα
ύνολο

49.837,43

5.23 Φρηματοοικονομικά έξοδα
τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται :
31/12/2011
31/12/2010
• ∆άνεια τραπεζών
271.625,45
178.354,37
• Σόκοι από Φρηματοδοτικές
Μισθώσεις
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις
έξοδα

3.967,87

8.393,58

849.191,75
1.124.785,07

746.405,63
933.153,58

5.24 Υόρος εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής :
31.12.2011

31.12.2010

Κέρδη πρό φόρων,ως λογαριασμός αποτελεσμάτων
υντελεστής Υόρου

-196.788,26
20%

481.972,24
24%

Υόρος εισοδήματος
Εκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Υόροι που αναλογούν σε μη φορολογούμενα κέρδη
ύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

-39.357,65

115.673,34
-91.772,00
19.184,92
74.727,65
117.813,91

14.414,77
-24.942,88
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Σρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Εκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Προβλέψεις φόρου λογ διαφορών
Αναβαλόμενη φορολογική επιβάρυνση
ύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

26.758,62
0,00
-51.701,50
-24.942,88

132.120,32
91.772,00
19.184,92
-125.263,33
117.813,91

5.25 Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους
ταθμισμένος µέσος αριθμός
μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

31/12/2011

31/12/2010

-171.845,38
85.420

364.158,33
85.420

-2,0118

4,2632

Σα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας κέρδους με τον
σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως .
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 υπό όψη την ύπαρξη δυνητικών μετοχών) .
5.26 υναλλαγές από Απαιτήσεις και Τποχρεώσεις προς υνδεδεμένα Πρόσωπα
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεμένες εταιρίες και λοιπά πρόσωπα
της εταιρείας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι:
31/12/2011

31/12/2010

1.634.886,89

1.667.644,88

246.101,30

0,00

3.115.200,44

3.478.505,46

Τποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου

278.094,47

0,00

δ) Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές Δ.

182.580,04

155.752,26

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες του Ομίλου
γ) Τπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις αγορές αγαθών / υπηρεσιών
Απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα
µε τους όρους που ισχύουν για µη συνδεδεμένα μέρη.
5.27 Ενδεχόμενα
Τπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
επιπλέον επιβαρύνσεις.

5.28 Ανάλυση Ευαισθησίας
Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει και αναλύει την ευαισθησία του αποτελέσματος (καθαρής θέσης) σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ως προς τον κίνδυνο
από μεταβολή των επιτοκίων .
Η Εταιρεία εκτίθενται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από δάνεια μεταβλητού επιτοκίου τα οποία επηρεάζουν
τις επιδόσεις μέσω της μεταβολής των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Η ανάλυση της ευαισθησίας υποθέτει μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 100 bps (μονάδες βάσης) που κατά την κρίση
της Διοίκησης θεωρείται εύλογη . Η επίδραση αφορά στα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα ( καθαρή θέση).
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2011

Κίνδυνος Επιτοκίου

Λογαριασμοί
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Βραχυπρόθεσμα Σραπεζικά Δάνεια
Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων

Λογιστική Αξία + 100 Μ.Β. - 100 Μ.Β.
0
0
0
4.475
(45)
45
37
0
0

Υόρος Εισοδήματος (20%)
Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσματα

2010

9

(9)

(36)

36

Κίνδυνος Επιτοκίου

Λογαριασμοί
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Βραχυπρόθεσμα Σραπεζικά Δάνεια
Τποχρεώσεις Φρηματοδοτικών μισθώσεων

Λογιστική Αξία + 100 Μ.Β. - 100 Μ.Β.
0
0
0
2.767
(28)
28
99
(1)
1

7
(22)

Υόρος Εισοδήματος (24%)
Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσματα

(7)
22

5.29 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011
γεγονότα, που να αφορούν
την Εταιρεία , στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ) .
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο στις
17 Μαΐου 2012 και έχουν υπογραφεί εκ μέρους του, από τους κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. &

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. &

ΤΝΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΤΝΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΡΑΦΑΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΡΒΑΣΟΤΛΗ

ΙΩΑΝ. ΕΤΣ. ΔΗΜΑΚΗ

Α.Δ.Σ. ΑΒ 052731

Α.Δ.Σ.  909411

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 49844
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