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1.

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α.Ε. «ΡΟ∆ΟΠΗ» επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη
περίοδο 01/01/2012– 31/12/2012

1.1.

Γενική ανασκόπηση

Σε µια κρίσιµη περίοδο για την Ελληνική οικονοµία κρίνεται αναγκαία η βιωσιµότητα και ανάπτυξη του
κλάδου των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τόσο για την ανάπτυξη του κλάδου στην εγχώρια αγορά, όσο
και τη στήριξη για την εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών βιοµηχανικών µονάδων. Ο χώρος των
γαλακτοκοµικών προϊόντων αποτελεί σήµερα έναν ιδιαίτερα δυναµικό κλάδο στην Ελλάδα, ο οποίος
κατέχει σηµαντική θέση στις εξελίξεις του κλάδου των τροφίµων. Παράλληλα, αντιµετωπίζει µια σειρά
από προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη
«βιοµηχανοποιηµένη»
κτηνοτροφία, τη
βιοτεχνολογία, τις νέες αντιλήψεις και τάσεις προτιµήσεων των καταναλωτών, την πρόσφατη
µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η
διεθνοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος καθιστά απαραίτητη τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισµό των τεχνολογιών παραγωγής και τον σχεδιασµό νέων
προϊόντων. Ταυτόχρονα, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο συνεχής έλεγχος για τη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων, καθώς και η στρατηγική επέκταση και βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων διανοµής.
Η ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας,
χαµηλότερο δείκτη ΑΕΠ συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας και συνεχή αποβιοµηχανοποίηση καθώς
όλο και περισσότερες βιοµηχανικές µονάδες αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Η εταιρεία συνεργάζεται
µε κτηνοτρόφους και παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και επεκτείνει συνεχώς την
αναζήτηση της για την εισκόµιση ποιοτικού γάλακτος αγελάδος, πρόβειου και γίδινου καθώς και των
αντιστοίχων αυτών βιολογικών από πιστοποιηµένους παραγωγούς για την παραγωγή υψηλών
προδιαγραφών και ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων. Αναδεικνύεται η ευεργετική παρουσία και
δραστηριοποίηση της εταιρείας στην ευαίσθητη περιφέρειας της Αν. Μακεδονίας & Θράκης µε τη
στήριξη της απασχόλησης και κτηνοτροφίας, προστασίας του περιβάλλοντος µε την εφαρµογή
εξελιγµένων µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων µε φιλικές προς το περιβάλλον µορφές ενέργειας,
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε γαλακτοκοµικά προϊόντα υψηλών
ποιοτικών χαρακτηριστικών ανταποκρινόµενα στις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις και προτύπων
διασφάλισης υγιεινής και ποιότητας.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον η πορεία της Eταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις
εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται συγκρατηµένα ικανοποιητική. Η εταιρεία ,
κατά τη χρήση 2012, δραστηριοποιήθηκε µε προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους
επιτυγχάνοντας βελτίωση του κύκλου εργασιών σε σχέση µε τη χρήση 2011.
Τα αποτελέσµατα της Eταιρείας διαµορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

01.01-31.12.2012

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Περιθώριο Μικτού κέρδους
Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελέσµατα Προ φόρων Χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

01.01-31.12.2011

39.525.421,84

32.411.778,35

21,95%

4.130.225,05

4.201.029,64

-1,69%

10%

13%

2.431.346,94

2.359.488,00

3,05%

1.196.950,82

1.199.406,29

-0,20%

&

Κέρδη προ φόρων

836.208,12

964.878,28

-13,34%

Κέρδη µετά από φόρους

594.225,94

553.897,74

7,28%

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 39.525 χιλ. έναντι του ποσού € 32.411
χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Η αύξηση αυτή αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να
εστιάσει τις προσπάθειες και να αξιοποιήσει τους πόρους της µε σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων
προϊόντων. Η στρατηγική αυτή οδήγησε σε αύξηση του µεριδίου αγοράς.
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Τα µικτά κέρδη της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των € 4.130 χιλ. έναντι του ποσού των € 4.201 χιλ.
της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας οριακή µείωση, ποσοστού 1,69%. Τα µικτά κέρδη
παρέµειναν σε επίπεδα όµοια µε την προηγούµενη χρήση χωρίς ιδιαίτερη µεταβολή.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των € 2.431 χιλ. έναντι του ποσού των € 2.359 χιλ. της
προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας µικρές διαφοροποιήσεις και παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε την
προηγούµενη χρήση.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) της εταιρείας,
ανήλθαν στο ποσό των € 1.197 χιλ. έναντι του ποσού των € 1.199 χιλ της προηγούµενης χρήσης,
εµφανίζοντας µείωση κατά ποσοστό 0,20%.
Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 836 χιλ. έναντι ποσού σε € 965 χιλ. της
προηγούµενης χρήσης.
Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 594 χιλ. έναντι ζηµιών ποσού € 554 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ανέρχονται στο ποσό των € 1.905 χιλ. και αφορούν
τις προσαρµογές ακινήτων στην εύλογη αξία, προηγούµενης χρήσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ενεργητικό)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

01.01-31.12.2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

01.01-31.12.2011

Σύνολο Ενεργητικού

29.590.571,55

26.068.093,35

13,51%

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

16.431.361,86

17.274.019,30

-4,88%

Αποθέµατα

4.413.442,98

3.695.130,72

19,44%

Απαιτήσεις από Πελάτες

7.377.800,03

3.825.693,77

92,85%

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

1.367.966,68

1.273.249,56

7,44%

Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας µετά τις αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό
των € 16.431 χιλ. έναντι ποσού € 17.274 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν ενέχυρα ή εµπράγµατα βάρη, πέραν των
προσηµειώσεων επι οικοπέδων και αγροτεµαχίων.
Τα αποθέµατα εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίµων υλικών της
εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 4.413 χιλ. έναντι ποσού € 3.695 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Οι απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 7.377 χιλ. έναντι ποσού €
3.825 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 1.367 χιλ. έναντι του ποσού
των € 1.273 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικό)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

01.01-31.12.2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

01.01-31.12.2011

Σύνολο Παθητικού

29.590.571,55

26.068.093,35

Καθαρή Θέση

10.645.269,35

10.051.043,41

5,91%

2.754.519,00

1.789.974,00

53,89%

704.407,89

552.917,79

27,40%

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

13,51%
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Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.732.306,54

3.759.182,00

-27,32%

12.754.068,77

9.914.976,15

28,63%

Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό € 10.645 χιλ. έναντι ποσού
προηγούµενης χρήσης.

€ 10.051 χιλ. της

Οι Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 2.754 χιλ.
έναντι του ποσού των € 1.790 χιλ. της προηγούµενης χρήσης
Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένες και ανέρχονται στο
συνολικό ποσό των € 704 χιλ. έναντι ποσού € 553 χιλ. της προηγούµενης χρήσης, αύξηση που
προέρχεται κυρίως από την µεταβολή της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης.
Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται µειωµένες και ανέρχονται
στο ποσό των € 2.732 χιλ. έναντι ποσού € 3.759 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 12.754 χιλ.
έναντι ποσού € 9.915 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
Η εταιρεία παρακολουθεί τις υποχρεώσεις και φροντίζει ώστε να είναι απόλυτα συνεπής διατηρώντας
την καλή φήµη και στον τοµέα αυτό.

1.2.

Επιδόσεις της Εταιρείας
Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)
2012

2011

2012

2011

0,85

0,64

0,56

0,37

1,01%

0,63%

-17,68%

-55,49%

Α1. Αριθµοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

13.159.209,69

8.794.074,05

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

15.486.375,31

13.674.158,15

A2. Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέµατα

8.745.766,71

5.098.943,33

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

15.486.375,31

13.674.158,15

A3.Αµεσης Ρευστότητας
∆ιαθέσιµα

156.338,03

85.712,74

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

15.486.375,31

13.674.158,15

Κεφάλαιο Κινήσεως

-2.327.165,62

-4.880.084,10

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

13.159.209,69

8.794.074,05

A4. Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφ.Ενεργητικό

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)
2012

2011

2012

2011

Ξένο Κεφάλαιο

18.945.302,20

16.017.049,94

177,97%

159,36%

Iδια Κεφάλαια

10.645.269,35

10.051.043,41

145,48%

136,05%

Β1.Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια

Β2. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

15.486.375,31

13.674.158,15

Καθαρή Θέση

10.645.269,35

10.051.043,41

Β3. Κάλυψης παγίων
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Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού

16.431.361,86

17.274.019,30

Καθαρή Θέση

10.645.269,35

10.051.043,41

154,35%

171,86%

56,19%

62,75%

44,47%

33,74%

Β4.Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων)
Iδια Κεφάλαια

10.645.269,35

10.051.043,41

Σύνολο Υποχρεώσεων

18.945.302,20

16.017.049,94

Β5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

13.159.209,69

8.794.074,05

Συνολικό Ενεργητικό

29.590.571,55

26.068.093,35

Γ. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS)
2012

2011

2012

2011

Κόστος πωλήσεων

35.395.196,79

28.210.748,71

8,73

8,23

Μέσα Αποθέµατα

4.054.286,85

3.429.806,32

φορές

φορές

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

2,41

1,88

Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού

16.431.361,86

17.274.019,30

φορές

φορές

Μέσες Απαιτήσεις (από εµπορικές δραστηριότητες)

5.601.746,90

3.139.885,06

51,02

34,87

Ηµερήσιες Πωλήσεις

109.792,84

90.032,72

ηµέρες

ηµέρες

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

1,34

1,24

Συνολικό Ενεργητικό

29.590.571,55

26.068.093,35

φορές

φορές

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

3,71

3,22

Iδια Κεφάλαια

10.645.269,35

10.051.043,41

φορές

φορές

Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων

Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων

Γ3. Μέση Περίοδος Έισπραξης εµπορικών απαιτήσεων

Γ4. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού

Γ5. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων

∆. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)
2012

2011

2012

2011

Μικτά Κέρδη

4.130.225,05

4.201.029,64

10,45%

12,96%

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

836.208,12

964.878,28

2,12%

2,98%

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

EBITDA

2.431.346,94

2.359.488,00

22,84%

23,48%

Καθαρή Θέση

10.645.269,35

10.051.043,41

2.431.346,94

2.359.488,00

17,24%

19,04%

∆1. Μικτού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως

∆2. Καθαρού Κέρδους Εκµεταλλεύσεως

∆3. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων πρό αποσβέσεων, τόκων και φόρων

∆4. Αποδοτικότητας συνολικών επενδύσεων
EBITDA
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Συνολ. Ενεργ.-Βραχ/σµο Ξένο Κεφάλ.

14.104.196,24

12.393.935,20

∆5. Αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων
EBIT

1.196.950,82

1.199.406,29

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

29.590.571,55

26.068.093,35

4,05%

4,60%

Ε. ∆ΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)
2012

2011

2012

2011

Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα

38.869.982,76

31.816.356,18

98,34%

98,16%

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

EBIT

1.196.950,82

1.199.406,29

3,32

5,10

Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα

360.768,06

235.321,47

Λειτουργικά έξοδα

3.474.785,97

3.605.607,47

8,79%

11,12%

Κύκλος Εργασιών

39.525.421,84

32.411.778,35

∆ανειακές υποχρεώσεις

5.321.371,54

5.389.974,00

17,98%

20,68%

Σύνολο ενεργητικού

29.590.571,55

26.068.093,35

Ε1.Λειτουργικών εξόδων

Ε2.Ταχύτητας κάλυψης τόκων

Ε3.Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις

Ε4.∆ανειακής επιβάρυνσης

1.3.

Σηµαντικά γεγονότα της χρήσης 2012

Στις 27 Μαρτίου 2012 κατόπιν σύγκλισης Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
προτάθηκε η έκδοση Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ονοµαστικής αξίας € 2.900.000,00 µε σκοπό την
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Τα χαρακτηριστικά του ήταν τα
ακόλουθα :
α) Ονοµαστική αξία δανείου : ΕΥΡΩ ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (2.900.000,00)
β) Τιµή εκδόσεως : στο άρτιο (100/100)
γ) ∆ιάρκεια : τρία (3) έτη
δ) Εξόφληση : Η αποπληρωµή του κεφαλαίου του ∆ανείου θα γίνει σε δέκα ισόποσες χρεολυτικές
δόσεις, της πρώτης καταβλητέας εννιά µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του ∆ανείου.
ε) Αριθµός Οµολογιών : δέκα (10) οµολογίες ονοµαστικής αξίας έκαστη ΕΥΡΩ διακόσιες ενενήντα
χιλιάδες (290.000,00 €) και συνολικής ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (2.900.000,00).
στ) Τύπος Οµολογίας : Ονοµαστική
Για τη διάθεση του ∆ανείου αυτού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ήλθε σε διαπραγµατεύσεις µε
την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η οποία αποδέχτηκε να αναλάβει την κάλυψη των Οµολογιών και
να ενεργήσει ως ∆ιοργανωτής, ∆ιαχειριστής Πληρωµών και εκπρόσωπος των Οµολογιούχων, σύµφωνα
µε τους όρους του Προγράµµατος Οµολογιακού ∆ανείου µετά Συµβάσεων ∆ιοργάνωσης, Αναδοχής,
Πρωτογενούς ∆ιάθεσής του και Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και του Ν. 3156/2003.

1.4.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται σε
Ευρώ και συνεπώς ο κίνδυνος συναλλάγµατος είναι σχεδόν αµελητέος. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική,
δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε
εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν ανέρχονται σε ποσοστό µικρότερο του 0,5% επί των
αποτελεσµάτων και συνεπώς οι όποιες διακυµάνσεις στην αγορά συναλλάγµατος δεν θα επηρέαζαν το
αποτέλεσµα.

Κίνδυνος τιµών αγοράς αποθεµάτων και υπηρεσιών
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Η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που προµηθεύεται και ως εκ
τούτου προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων και η εµπορική πολιτική της. Ο κίνδυνος, που
προκύπτει για την Εταιρεία από µεταβολές στις τιµές πρώτων υλών επηρεάζει τα µικτά αποτελέσµατα.
∆εν υπάρχει σηµαντική εµπορική εξάρτηση από προµηθευτές.
Η Εταιρεία προβαίνει σε έλεγχο αποµείωσης των αποθεµάτων και εξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία των αποθεµάτων και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε
η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική.
Κίνδυνος επιτοκίων
Τα λειτουργικά κέρδη και ταµειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται µερικώς από µεταβολές στις τιµές
των επιτοκίων.
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια
των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ
σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και
σε κάθε χρονική στιγµή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων δανείων έχουν συναφθεί
µε κυµαινόµενα επιτόκια.
Συνεπώς ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης
δανεισµού (EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα της εταιρείας. Ο κίνδυνος µεταβολής
των επιτοκίων από µακροπρόθεσµα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εταιρεία λόγω του
ελεγχόµενου ύψους των δανείων.
Όµως σε περίπτωση που οι πιστωτικές αγορές και οι αγορές κεφαλαίου συνεχίσουν να είναι ασταθείς
και η διαθεσιµότητα των κεφαλαίων παραµένει περιορισµένη, αυξάνεται η πιθανότητα της εταιρείας να
κινηθεί µε υψηλότερα επιτόκια και άλλες δαπάνες που αφορούν τη χρηµατοδότηση του δανεισµού του ή
ακόµα και να περιοριστεί η πρόσβασή του στις αγορές χρήµατος, µε επιπτώσεις στην ικανότητα
προσαρµογής της εταιρείας στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές και επιχειρησιακές συνθήκες, στην
ικανότητα του να χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες της και τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες στο µέλλον,
στο ρυθµό ανάπτυξης της, αλλά και στην απόδοση για τους µετόχους.
Η προσεκτική όµως παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς και η σχέση κερδών
προ φόρων προς τόκους µειώνει τον κίνδυνο
σηµαντικού επηρεασµού των κερδών στις
βραχυπρόθεσµες πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων.
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίου :
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων
εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίου

της

Ποσά χρήσης 2012 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων
εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίου
Ποσά χρήσης 2011 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Νόµισµα
EURO

της

Νόµισµα
EURO

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%
-1%
Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%
-1%

Επίδραση στα
κέρδη προ
φόρων
-55
55
Επίδραση στα
κέρδη προ
φόρων
-54
54

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα
αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι πολιτική της Εταιρείας όπως όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται
αγαθά και υπηρεσίες επί πιστώσει, υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι
εµπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που αποτελούνται από µετρητά και ισοδύναµα
µετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από τον αντισυµβαλλόµενο,
µε µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. Σχετική ανάλυση της παλαιότητας των
απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνεται στη σηµείωση 9.1 των γνωστοποιήσεων επί των οικονοµικών
καταστάσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταµειακά της διαθέσιµα και η χρήση των
πιστωτικών της ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της.
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Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να µπορούν να
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους
µετόχους, για να διατηρηθεί µια ιδανική κεφαλαιουχική δοµή και για να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η διατήρηση ή η προσαρµογή της κεφαλαιουχικής δοµής, µπορεί να γίνει µέσω της προσαρµογής του
ποσού των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, της επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου στους
µετόχους, της έκδοσης νέων µετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να µειωθεί ο
δανεισµός.
Συντελεστής µόχλευσης
ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

Στοιχεία Εταιρείας
31.12.2012

31.12.2011

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια)

2.732.306,54

3.759.182,00

Συνολικός ∆ανεισµός (µακροπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια)

2.754.519,00

1.789.974,00

Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

134.458,38

-85.712,74

5.621.283,92

5.463.443,26

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10.645.269,35

10.051.043,41

Σύνολο Κεφαλαίου

16.266.553,27

15.514.486,67

34,56%

35,22%

Καθαρό χρέος

Συντελεστής µόχλευσης

1.5.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι συναλλαγές στην κλειόµενη χρήση 1/1/2012-31/12/2012 και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων 31/12/2012 µε τα συνδεδεµένα νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24,
έχουν ως εξής:
-Εµπορικές Απαιτήσεις
TYRBUL S.A.

31.12.2012

31.12.2011

0,00

82.917,90

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

48.871,44
819.138,85

145.236,60
1.398.331,08

Σύνολο

868.010,29

1.626.485,58

-Εµπορικές Υποχρεώσεις

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.

6.995.227,55

4.308.714,58

Σύνολο

6.995.227,55

4.308.714,58

-Αγορές Εµπορευµάτων

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.

4.608.041,09

1.944.736,78

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

3.729.971,84

2.360.507,63

Σύνολο

8.338.012,93

4.305.244,41

-Πωλήσεις (Κύκλος Εργασιών)

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.
TYRBUL S.A.

10.530.207,00
158.367,64

13.048.104,36
87.595,60

84.309,24
9.398.755,00

221.417,40
6.093.401,57

20.171.638,88

19.450.518,93

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»
Σύνολο

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011
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Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των µελών της ∆ιοίκησης
Ποσά εκφρασµένα σε €

Εταιρεία
31.12.2012

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης (Λογαριασµοί επί
αποδόσει)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

31.12.2011

37.867,35

42.074,59

0,00

0,00

1.507,83

1.614,54

Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηµατοδότησης
Ποσά εκφρασµένα σε €

Εταιρεία
31.12.2012

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και καλής εκτέλεσης

1.6.

71.125,9

31.12.2011
56.055,31

Σηµαντικά γεγονότα µετά την 31.12.2012

Ο φορολογικός συντελεστής που ίσχυε την 31/12/2012 και εφαρµόστηκε κατά την αποτίµηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποτελεσµάτων ήταν 20%. Ο εν λόγω
συντελεστής σύµφωνα µε τον νόµο 4110/2013, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε
σε ισχύ την 23/1/2013, ανέρχεται πλέον σε 26%. Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας
λαµβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 26%, το συµψηφιστικό υπόλοιπο των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων θα ήταν αυξηµένο κατά ποσό € 160 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια
ισόποσα µειωµένα.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

1.7.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία µέσα στο πλαίσιο των δεσµεύσεων της, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
παραχθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την ορθή λειτουργία του υπάρχοντος Συστήµατος ∆ιασφάλισης
Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση του. Στην κατεύθυνση παραγωγής προϊόντων που πληρούν τις
προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού σε ανταγωνιστικές τιµές και ταυτοχρόνως σε υψηλότερα επίπεδα
ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, η εταιρεία υιοθετεί εξελιγµένες µεθόδους παραγωγής σε
σύγχρονο εξοπλισµό και πιστοποίηση από αναγνωρισµένους φορείς. Ανάµεσα στα πιστοποιητικά που
βρίσκονταν σε ισχύ στη χρήση όπως, το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, πιστοποιητικό ασφάλειας
τροφίµων ISO 22000 , πιστοποιητικό από τη ΒιοΕλλάς για παραλαβή βιολογικού αγελαδινού και
αιγοπρόβειου γάλακτος και πιστοποιητικό από την EUROCERT για παραλαβή αγελαδινού γάλακτος από
φάρµες που χρησιµοποιούν NON GMO ζωοτροφές· τον Μάρτιο του 2011 προστέθηκε η πιστοποίηση
κατά το γερµανικό πρότυπο ποιότητας IFS & το αγγλικό πρότυπο ποιότητας BRC, από τη ΒιοΕλλάς για
παραγωγή και εµφιάλωση βιολογικού αγελαδινού γάλακτος µέσα σε φιάλη καθώς και το πρότυπο
περιβαλλοντικής διαχείρισης
ISO 14001. Με στόχο την επέκταση των προϊόντων µας και εκτός
συνόρων, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση ενός συστήµατος το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του Αγγλικού προτύπου BRC (Global Standard for Food Safety) και του Γερµανικού IFS (International
Food Standard).

1.8.

Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Η Βιοµηχανία Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε “ΡΟ∆ΟΠΗ”, µια εκ των µακροβιότερων επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε σχεδόν 50 έτη παραγωγικής λειτουργίας και
συνεισφοράς στην ακριτική περιοχή της Θράκης, αποτελώντας µέλος ενός δυναµικά εξελισσόµενου
οµίλου θέτει ως στόχο διευρυµένα επενδυτικά σχέδια ώστε να φέρει την εταιρεία στο προσκήνιο
ανάµεσα στις ηγήτορες δυνάµεις του χώρου όπως και της αξίζει.
Η ∆ιοίκηση της ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε έχοντας εδώ και καιρό λάβει τα µηνύµατα των καιρών και αξιολογώντας τα
σωστά, έχει χαράξει αναπτυξιακή στρατηγική πολιτική συναρτήσει της πολιτικής του οµίλου ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
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που θα τη βοηθήσει (ήδη πολλές επενδύσεις που έχουν γίνει την έχουν βοηθήσει ουσιαστικά), ώστε η
προσαρµογή της στις δυναµικά µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς να είναι άµεση.
Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουµε θέσει, φροντίζουµε για την συνεχή βελτίωση των
χρησιµοποιούµενων µεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισµό και στην αποτελεσµατική συλλογική
εργασία του έµπειρου προσωπικού, έτσι ώστε να παράγουµε προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των
πελατών µας σε ανταγωνιστικές τιµές.
Μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των δεσµεύσεων η ∆ιοίκηση της Βιοµηχανίας Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε.
«ΡΟ∆ΟΠΗ» δηλώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και θα παραχθούν όλοι οι αναγκαίοι
πόροι για την ορθή λειτουργία του υπάρχοντος Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, καθώς και για τη
συνεχή βελτίωσή του.
Η συνεχής προσπάθεια µας στην εταιρία ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε αποσκοπεί στη βελτίωση του ανταγωνιστικού
συγκριτικού πλεονεκτήµατος θέσης ικανοποιώντας τους εξής στόχους:
•
Παραγωγή ανταγωνιστικών γαλακτοκοµικών προϊόντων υψηλής υγιεινής, ασφάλειας και
ποιοτικών χαρακτηριστικών,
•
∆ιεύρυνση της γκάµας παραγωγής µε τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, ενδυνάµωση του
Βrand name της εταιρείας στην αγορά.
•
∆ιείσδυση σε νέες αγορές, δηµιουργία νέων καναλιών διάθεσης, βέλτιστων δικτύων διανοµής
και άριστων εµπορικών συνεργασιών
•
∆ιεύρυνση της ζώνης γάλακτος σε όλη τη Θράκη, αξιολόγηση και αναζήτηση παραγωγών µε
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλακτος και στήριξη της κτηνοτροφίας σε όλη την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη.
•
Συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας µε πίστη στην παράδοση και σεβασµό στον καταναλωτή για την
παρασκευή προϊόντων που καλύπτει τις γαστρονοµικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.
•
Αύξηση απασχόλησης του εργατικού δυναµικού και προσφορά στην τοπική κοινωνία.
•
Μείωση ενεργειακού και λειτουργικού κόστους παραγωγής µέσω της χρησιµοποίησης
σύγχρονων τεχνολογικών µέσων. Αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας χωροταξικά και
λειτουργικά µέσω αναβάθµισης των ηλεκτροµηχανολογικών εξοπλισµών, εγκατάστασης βελτιωµένης
ενεργειακής κλάσης αυτοµατοποιηµένων µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας
•
∆ιαρθρωτικές αλλαγές των υποδοµών διοικητικής και οργανωτικής δραστηριότητας
•
Αύξηση µεριδίου αγοράς και µείωση µέσης τιµής κόστους των προϊόντων
•
Αύξηση αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
•
Προσαρµογή της παραγωγικής δυναµικότητας και της συνολικά εγκατεστηµένης ισχύος στις
νέες συνθήκες. Προστασία του περιβάλλοντος µε την εγκατάσταση µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
και κατ’ επέκταση µείωση εξάρτησης σε ενέργεια από την µερική κάλυψη παραγωγής ενέργειας µέσω
της αναερόβιας επεξεργασίας ληµµάτων.
•
Εφαρµογή των αυστηρότερων προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας, αυτοµατοποίηση
εργασιών και εφαρµογή σύγχρονων προτύπων και πρακτικών.
Ο κλάδος των προϊόντων και επεξεργασίας τροφίµων χαρακτηρίζεται από σηµεία έντονου ανταγωνισµού
ως επιχειρηµατικό περιβάλλον και η ΡΟ∆ΟΠΗ Α.Ε διακρίνεται για την ευελιξία της και την προσαρµογή
της στις σύγχρονες απαιτήσεις των αγορών. Η εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων αναγκών
βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό προφίλ της εταιρείας και αναβαθµίζοντας την επιχειρηµατικής της
δραστηριότητα, αποτελούν τα µέσα για την προσέγγιση της µακροπρόθεσµης αειφόρας ανάπτυξης.

1.9.

Μερισµατική πολιτική

Η Εταιρεία διανέµει µέρισµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η διανοµή µερισµάτων
στους µετόχους της Εταιρείας λαµβάνει χώρα όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων. Το ύψος των µερισµάτων υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα εταιρική νοµοθεσία.

1.10.

Λοιπά εταιρικά θέµατα

Απασχολούµενο προσωπικό
Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρεία για τις
χρήσεις 2012 και 2011 παρουσιάζεται ως κατωτέρω:
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Πίνακας µέσου όρου αριθµού προσωπικού
Στοιχεία Εταιρείας

ποσά εκφρασµένα σε €
ΑΤΟΜΑ
ΕΤΗ
Σύνολα
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2012
91

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

2011
89

2012

2011

1.474.546,99

1.760.572,82

1.976.659,72

2.391.554,39

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
2012

2011

424.038,56

802.582,31

Ξάνθη, 23 Απριλίου 2013

∆ηµήτριος Σ. Σαράντης
Πρόεδρος του ∆.Σ.
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2.

Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς του µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α.Ε. “ΡΟ∆ΟΠΗ”»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α.Ε. “ΡΟ∆ΟΠΗ”» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις
καταστάσεις 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. “ΡΟ∆ΟΠΗ”»,
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
α
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481
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3.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)
Σηµείωση

31.12.2012

31.12.2011

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια

9.2

16.302.562,74

17.125.805,38

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

9.3
9.14

119.992,88
0,00

136.317,27
0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

9.5

8.806,24

11.896,65

16.431.361,86

17.274.019,30

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα

9.6

4.413.442,98

3.695.130,72

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

9.7
9.8

7.377.800,03
1.211.628,65

3.825.693,77

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9.10

156.338,03

85.712,74

13.159.209,69

8.794.074,05

29.590.571,55

26.068.093,35

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

1.187.536,82

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

9.11

5.937.859,20

5.937.859,20

Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά

9.11
9.12

1.571.533,38
2.941.065,80

1.571.533,38
2.941.065,80

194.810,97

-399.414,97

10.645.269,35

10.051.043,41

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

9.13

2.030.000,00

900.000,00

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

9.21
9.14

724.519,00
516.921,24

889.974,00
355.276,79

Υποχρ. παροχών προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία

9.5

57.486,65

67.641,00

Προβλέψεις

9.16

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

130.000,00

130.000,00

3.458.926,89

2.342.891,79

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

9.17
9.18

12.375.049,08
128.355,63

9.213.503,82
347.112,65

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

9.19

796.852,54

2.900.000,00

Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

9.20

1.770.000,00

700.000,00

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

9.21

165.454,00

159.182,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

9.22

250.664,06

354.359,68

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

15.486.375,31

13.674.158,15

Σύνολο Υποχρεώσεων

18.945.302,20

16.017.049,94

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

29.590.571,55

26.068.093,35

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
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4.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε ευρώ)
Σηµείωση

01.01 31.12.2012

01.01 31.12.2011

Κύκλος Εργασιών

9.1.1

39.525.421,84

32.411.778,35

Κόστος Πωλήσεων

9.1.3

-35.395.196,79

-28.210.748,71

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

9.1.2

4.130.225,05
541.511,74

4.201.029,64
603.984,12

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

9.1.4
9.1.4

-2.893.301,67
-359.350,54

-2.547.575,44
-452.767,44

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

9.15

-222.133,76

-605.264,59

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

1.196.950,82

1.199.406,29

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

9.1.6

25,36

793,46

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

9.1.6

-360.768,06

-235.321,47

836.208,12

964.878,28

-241.982,18

-410.980,54

594.225,94

553.897,74

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων σε εύλογη αξία

0,00

2.381.264,58

Φόροι εισοδήµατος λοιπών συνολικών εσόδων

0,00

-476.252,92

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

0,00

1.905.011,66

594.225,94

2.458.909,40

0,2942

1,2175

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

9.1.7.

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (€ / µετοχή)

9.24

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης
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5.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Αποθεµατικά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
εύλογης
αξίας

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2011

937.860,00

1.571.533,38

0,00

983.992,33

(901.250,90)

2.592.134,81

0,00

0,00

2.381.264,58

0,00

0,00

2.381.264,58

0,00

0,00

(476.252,92)

0,00

0,00

(476.252,92)

Λοιπά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

1.905.011,66

0,00

0,00

1.905.011,66

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως

0,00

0,00

0,00

553.897,74

553.897,74

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

1.905.011,66

0,00

553.897,74

2.458.909,40

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σχηµατισµός αποθεµατικών από
διάθεση κερδών

4.999.999,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4.999.999,20

0,00

0,00

0,00

52.061,81

(52.061,81)

0,00

Μεταβολή χρήσεως

4.999.999,20

0,00

1.905.011,66

52.061,81

501.835,93

7.458.908,60

Υπόλοιπά κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2011

5.937.859,20

1.571.533,38

1.905.011,66

1.036.054,14

(399.414,97)

10.051.043,41

Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2012

5.937.859,20

1.571.533,38

1.905.011,66

1.036.054,14

(399.414,97)

10.051.043,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων
σε εύλογη αξία
Φόροι εισοδήµατος λοιπών
συνολικών εσόδων

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων
σε εύλογη αξία
Φόροι εισοδήµατος λοιπών
συνολικών εσόδων

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως

0,00

0,00

0,00

594.225,94

594.225,94

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

594.225,94

594.225,94

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σχηµατισµός αποθεµατικών από
διάθεση κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταβολή χρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

594.225,94

594.225,94

5.937.859,20

1.571.533,38

1.905.011,66

1.036.054,14

194.810,97

10.645.269,35

Υπόλοιπά κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2012

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης
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6.

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
01.01-

01.01-

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

836.208,12

964.878,28

1.234.396,12

1.160.081,71

-10.154,35

493.720,64

69.665,48
360.768,06

-16.754,38
235.321,47

-718.312,26

-600.648,80

-3.573.107,68

-1.501.665,98

3.057.849,64

-3.560.544,32

-299.094,75

-19.848,41

958.218,38

-2.845.459,79

0,00

0,00

-840.627,97

-2.696.920,52

376.108,04

413.585,96

25,36

793,46

-464.494,57

-2.282.541,10

Έµµεση Μέθοδος

Αποσβέσεις
Προβλέψεις / αναστροφές προβλέψεων
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 (εµπορικές πελάτες)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (λοιπές)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
(χρεολύσια)

από

χρηµατοδοτικές

0,00

4.999.999,20

2.200.000,00
-2.103.147,46

4.180.000,00
-3.600.000,00

µισθώσεις
-159.183,00

-230.844,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-360.768,06

-235.321,47

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-423.098,52

5.113.833,73

70.625,29

-14.167,16

85.712,74

99.879,90

156.338,03

85.712,74

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 20 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης
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7.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟ∆ΟΠΗ» (στο εξής ως «η εταιρεία») παρουσιάζει
τις Οικονοµικές της Καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για τη χρήση 2012 (01.01.12-31.12.12).
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε
να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των
αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1963 (ΦΕΚ 178/27.04.1963) και έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιριών
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 11171/66/Β/86/1 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 12510946000.
Η υφιστάµενη Ανώνυµος Εταιρεία µε την επωνυµία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.” και
διακριτικό τίτλο «ΡΟ∆ΟΠΗ», συστάθηκε το έτος 1963 και ξεκίνησε την λειτουργία της δύο έτη αργότερα
το 1965, (ΦΕΚ 178/27.04.1963) και έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.)
11171/66/Β/86/1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) έτη (ΦΕΚ 6025/23.10.95) από την
ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την
παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η «ΡΟ∆ΟΠΗ» ιδρύθηκε το 1963 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) και την Ένωση
Αγροτικών
Συνεταιρισµών Ξάνθης (ΕΑΣ) µε σκοπό να συµβάλει ευεργετικά και πολύπλευρα στην
ανάπτυξη της περιοχής και της κοινωνίας γενικότερα, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
στήριξης του εργατικού δυναµικού, την ανάπτυξη και βελτίωση της κτηνοτροφίας στην ευρύτερη
περιοχής της Θράκης αυξάνοντας το εισόδηµα των κτηνοτρόφων και να τροφοδοτήσει τους
καταναλωτές της περιοχής µε υψηλής ποιότητας γαλακτοκοµικά προϊόντα. Από τον Απρίλιο του 2008
ανήκει στον όµιλο της «ΤΥΡΑΣ ΑΕ.», όπου ενσωµατώνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της µητρικής
πλήρως µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Με βάση τον ΣΤΑΚΟ∆ 2003 οι δραστηριότητες του φορέα περιγράφονται στον κωδικό 105 «Παραγωγή
γαλακτοκοµικών Προϊόντων» και συγκεκριµένα στον Κωδικό 105.1 «Λειτουργία Γαλακτοκοµείων και
Τυροκοµία».
Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, οι βασικοί σκοποί της εταιρείας είναι:
•
H βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών, τυροκοµικών, χυµών και παντός
είδους τροφίµων – ποτών ως και συναφών παρασκευασµάτων, εισαγωγή των ειδών αυτών
καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.
•
Η ανάπτυξή και διάθεση τεχνογνωσίας (Know – How) προς τρίτους και η εν γένει παροχή
υπηρεσιών στους παραπάνω τοµείς.
Για την πραγµάτωση των σκοπών της η εταιρεία µπορεί:
•
Να εκµισθώνει ή να αποκτά κατά κυριότητα ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν
τη δραστηριότητά της, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές.
•
Να ιδρύει ή / και να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό µε
όµοιο ή παρεµφερή σκοπό που θα λειτουργεί µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
Τα προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι:
•
Φρέσκο Γάλα Παστεριωµένο Πλήρες και Ελαφρύ ½, 1 & 2 λίτρων
•
Γάλα Μακράς ∆ιαρκείας (UHT) Πλήρες και Ελαφρύ 1 λίτρου
•
Γάλα Υψηλής Παστερίωσης (ESL) Πλήρες και Ελαφρύ & 1 λίτρου
•
Παραδοσιακό Γιαούρτι Αγελαδινό Πλήρες και Άλιπο
•
Παραδοσιακό Γιαούρτι Πρόβειο
•
Παραδοσιακό Γιαούρτι Κατσικίσιο
•
Βιολογικό Αγελαδινό γάλα Πλήρες και Ελαφρύ 1 λίτρου
•
Κατσικίσιο Γάλα Πλήρες
•
Γάλα µε κακάο ½ και ⅟4 λίτρου

Από τον Απρίλιο του 2008 ανήκει στον όµιλο της «ΤΥΡΑΣ ΑΕ.», όπου ενσωµατώνεται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό της µητρικής πλήρως µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα επτά
χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ κόµµα ενενήντα (5.937.859,20 €) και διαιρείται σε δύο
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εκατοµµύρια δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.019.680) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας δύο ευρώ κόµµα ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €) ευρώ εκάστης.
Οι µέτοχοι της εταιρείας, µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους, έχουν ως ακολούθως:
Μέτοχος
ΤΥΡΑΣ Α.Ε. – ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄

Ποσοστό συµµετοχής
15,7946%
84,2054%

Τα µέλη που απάρτιζαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 31.12.2011, είναι τα εξής:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Σαράντης ∆ηµήτριος
Παπαποστόλου Παναγιώτης

Πρόεδρος ∆.Σ.
Αναπληρωτής ∆ιευθ. Συµβουλος

Καλούτσας Σεραφείµ

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

Σαράντης Μιχαήλ
Ντέλκος Φώτιος

∆/νων Σύµβουλος
Μέλος

Η ανωτέρω σύνθεση αποφασίθηκε µε την απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, αρ. 65/23.07.2012.
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7972/20.7.2011. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις
30.06.2015.
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8. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
8.1.
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2012 που καλύπτουν
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2012, έχουν συνταχθεί από τη
∆ιοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και τις ∆ιερµηνείες
της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 καταρτίστηκαν µε βάση
τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους αποτίµησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2012.
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και
είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα (βλέπε παρακάτω στην
ενότητα 8.1.3).
Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 (1/1-31/12/2012)
εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 23η Απριλίου 2013.

8.1.1.

Χρήση Εκτιµήσεων

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει
στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως.
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Αναφορικά µε τις
σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης στην σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων βλέπε κατωτέρω στην ενότητα 8.1.2 «Λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως».

8.1.2.

Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως

Η διοίκηση της Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν
εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε
το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων
θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων µετά την 31/12/2012 αφορούν
κυρίως πρόβλεψη για ενδεχόµενους φόρους, προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων και απαιτήσεων.
Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
∆εν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών.

8.1.3.

Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων

Νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις προτύπων και ερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για τις
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα καθώς και
η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή τους στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθενται παρακάτω:

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011). Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να
µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (governmentrelated entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον
ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις
ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει
επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν.
Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος, αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής, αναλογικά σε
όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών
τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). Η ∆ιερµηνεία 19
αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε
έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε
περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο
σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το
όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε
τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.


∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε:
(α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες
απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας
συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες
µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια
αντικαταστάθηκαν.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές
διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές
οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27
(2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές
γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην
ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου
«εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας
πελατών.


Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1
Ιανουαρίου 2012
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7
(Τροποποίηση)
«Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα:
Γνωστοποιήσεις»
µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) . Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για

∆ΠΧΑ

µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου
καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί
εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για
την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιo ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται
στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9
έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το
∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη
χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών.
Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις
οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα
χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο
για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών
περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές
στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των
παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό
των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη
διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την
τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες
των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή
επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της
οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες
εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10,
∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η
πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης
της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι
των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις
οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το
νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί
εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις
που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής)
µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές,
αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης
και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από
κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι
τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες.
Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες
που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό
µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά
µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες». Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων
και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή
της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες
οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε
κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ
12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε
ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το
Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του
∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό
αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
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8.2.

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες:

8.2.1.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα
άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
άλλες περιοχές. Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική Επικράτεια.

8.2.2.

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.

8.2.3.

Ενσώµατα Πάγια

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή
στην εύλογη αξία (fair value). Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο µπορεί να ανταλλαγεί
µεταξύ µερών που έχουν γνώση του αντικειµένου και ενεργούν οικειοθελώς σε µια καθαρά εµπορική
πράξη. Η αρχική καταχώριση / αναγνώριση ενός παγίου γίνεται πάντοτε στο κόστος. Το κόστος κτήσης
των πάγιων στοιχείων περιλαµβάνει τα άµεσα κατανεµηθέντα κόστη (τιµή αγοράς, µεταφορικά,
ασφάλιστρα, µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, κλπ.) για να φθάσουν τα στοιχεία σε κατάσταση
λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους την 31.12.2012, η
οποία προσδιορίστηκε από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρεία εµφανίζονται
στην τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν
την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν
αποσβένονται.
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικών
προγραµµάτων, όπως δαπάνες µισθοδοσίας, κόστος υλικών και υπηρεσιών καθώς και κάθε δαπάνη
προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας καθώς και η άδεια εκµετάλλευσης εµπορικού
σήµατος.
Οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την
ιδιοπαραγωγή λογισµικών ως άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι οι εξής:
 Πρόθεση ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου.
 Τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου ώστε να
καταστεί έτοιµο για χρήση ή πώληση.
 Επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωσης της ιδιοπαραγωγής του
περιουσιακού στοιχείου.
 Ικανότητα χρήσης ή πώλησης του ιδιοπαραγόµενου περιουσιακού στοιχείου.
 ∆ηµιουργία µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών για την εταιρεία από το ιδιοπαραγόµενο
περιουσιακό στοιχείο.
 Αξιόπιστη αποτίµηση της δαπάνης που επιρρίπτεται στο ιδιοπαραγόµενο περιουσιακό στοιχείο
κατά την περίοδο ανάπτυξής του.
Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση
αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.
Οι λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις (αξία κτήσης εκµετάλλευσης εµπορικού σήµατος) δεν
αποσβένονται λόγω της αδυναµίας να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία η εµπορική τους βιωσιµότητα και η
εισροή τους στο άµεσο µέλλον.
Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Περιγραφή

Έτη Ωφέλιµης Ζωής
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Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων

50

Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

12

Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Ιδιόκτητα

16

Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατ.-Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. Μισθωµένα

10

Έπιπλα

16

Σκεύη

10

Μηχανές Γραφείων

10

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών

10

Λοιπός Εξοπλισµός

10

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός

5

Λοιπά Επιβατικά Αυτοκίνητα

5

Αυτοκίνητα Φορτηγά

10

Λοιπά Μέσα Μεταφοράς

5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Προγράµµατα Η/Υ – Κόστος Ανάπτυξης

5

Προγραµµάτων)
Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναθεωρηθεί και να προσαρµοστεί εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.

8.2.4. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως, όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί
να µην είναι ανακτήσιµη. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού
καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η
ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την εταιρεία, όταν η
λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη
από το ανακτήσιµο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός
στοιχείου του Ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους
διάθεσης του στοιχείου Ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός
στοιχείου Ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.

8.2.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
8.2.5.1.

Θυγατρικές Εταιρίες

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες η εταιρεία άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και
λειτουργική τους πολιτική. Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καθώς δεν έχει
συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου εταιρειών «ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.».

8.2.5.2.

Συνδεδεµένες εταιρίες

Συνδεδεµένες είναι οι εταιρίες στις οποίες η εταιρεία έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ του 20% και 50% των δικαιωµάτων
ψήφου. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί, τις
επενδύσεις της σε συνδεδεµένες εταιρίες, στις οικονοµικές της καταστάσεις, στο κόστος µείον τυχόν
ζηµιές αποµείωσης.

8.2.5.3.

Λοιπές εταιρίες

Στις λοιπές εταιρίες περιλαµβάνεται η αξία µετοχών που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές
αγορές µε ποσοστό µικρότερο του 20%. Στις εταιρίες αυτές δεν ασκείται οποιοδήποτε έλεγχος από την
εταιρεία. Σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους µειωµένες µε τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας
τους.
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8.2.6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεώς τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης, µέσα στα
πλαίσια της συνήθους εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µείον το υπολογιζόµενο κόστος, που
είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη
µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τα
ειδικά έξοδα αγοράς τους (µεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.). Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για
απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας
των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµιές από αποθέµατα καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.

8.2.7. Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις
Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην λογιστική τους αξία (αξία τιµολογίου),
µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (bad debt
provision) σχηµατίζεται όταν υπάρχει κίνδυνος για την µη είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του
οφειλόµενου ποσού.
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι εµπορικές και
λοιπές απαιτήσεις τόσο της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη,
θεωρούνται όλες εισπράξιµες.

8.2.8. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.

8.2.9. Αποθεµατικά Εταιρείας
Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία Περί Ανωνύµων Εταιριών
Ν.2190/1920 άρθρα 44 και 45 να µεταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της σε Τακτικό
Αποθεµατικό µέχρις ότου τα συσσωρευµένα αποθεµατικά να ισούνται µε το 1/3 του καταβληµένου
(κοινού) µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της
εταιρείας αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Τα αφορολόγητα αποθεµατικά και τα ειδικώς φορολογηθέντα
αποθεµατικά σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας από αφορολόγητα ή
ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα εν λόγω αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να
διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι
περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά.

8.2.10.

Μετοχές

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 5.937.859,20 και διαιρείται σε 2.019.680 κοινές
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε µία, και είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένο.

8.2.11.

Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τόκοι εισπρακτέοι περιλαµβάνονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στην Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.

8.2.12.

Προβλέψεις

Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, όταν η εταιρεία µπορεί
να διαµορφώσει µια αξιόπιστη εκτίµηση για µια εύλογη νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται
ως αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων και υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή πόρων
προκειµένου τακτοποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Η εταιρεία δηµιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συµβάσεις
όταν η αναµενόµενη ωφέλεια που θα προκύψει από τις συµβάσεις αυτές, είναι µικρότερη από τα
αναπόφευκτα έξοδα συµµόρφωσης προς τις συµβατικές υποχρεώσεις. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης
περιλαµβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη µισθώσεων και πληρωµές αποζηµιώσεων εργαζοµένων λόγω
εξόδου από την υπηρεσία και καταχωρούνται στην περίοδο εκείνη που δηµιουργείται για την εταιρεία
νοµική ή συµβατική δέσµευση της τακτοποίησης της πληρωµής. ∆απάνες συνδεόµενες µε τις συνήθεις
δραστηριότητες της εταιρείας δε εγγράφονται ως προβλέψεις. Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας
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συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών
ταµιακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχοντας λάβει υπόψη τους σχετικούς κινδύνους.

8.2.13.

∆άνεια

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ
23 «Κόστος ∆ανεισµού». Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του
δανείου που λαµβάνεται, µειωµένο µε τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται µε το δανεισµό. Μετά την
αρχική αναγνώριση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

8.2.14.

Παροχές στο προσωπικό

Τρέχουσες παροχές : Οι τρέχουσες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο στην χρήση που καταβάλλονται. Σε
περίπτωση ανεξόφλητου ποσού, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, το
ποσό αυτό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ στην περίπτωση που το ποσό το οποίο καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του
ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση
µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία : Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
περιλαµβάνουν, τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων
παροχών (defined benefit plan).
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών : Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών η
υποχρέωση της εταιρείας (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει καθοριστεί να εισφέρει στον φορέα
(ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ). Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) : Το πρόγραµµα καθορισµένων
παροχών της εταιρείας αφορά στη νοµική του υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ
αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία. Η υποχρέωση που
καταχωρείται στον ισολογισµό υπολογίζεται µε βάση το αναµενόµενο προς καταβολή δεδουλευµένο
δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, προεξοφληµένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση µε τη χρονική
στιγµή που αναµένεται να καταβληθεί η παροχή αυτή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρησιµοποιείται το
επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η εταιρεία αναγνώρισε το
υπερβάλλον µεταξύ του 10% της παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών και του 10% της
πραγµατικής αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος διαιρούµενο µε το
αναµενόµενο µέσο όρο της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των απασχολούµενων που συµµετέχουν σε
αυτό το πρόγραµµα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια πολιτική
αναγνώρισης αυτών (corridor approach).

8.2.15.

Μισθώσεις

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα
έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην
παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή
καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτές πληρωµές
µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό
επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα
εάν σχετίζεται άµεσα µε περιουσιακό στοιχείο. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις
καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Τα ποσά που
οφείλονται από µισθωτές βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως απαιτήσεις µε ποσό ίσο
µε την καθαρή επένδυση στην µίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τρόπο
που να δίνει µια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της
εταιρείας.
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8.2.16.

Φόρος Εισοδήµατος & Αναβαλλόµενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή
τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν
στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε
διαφορετικές περιόδους, και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε
έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων της περιόδου, τόσο εκείνος που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια
κεφάλαια όσο και εκείνος που αφορά στα αποτελέσµατα της περιόδου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος
αφορά τον φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των φορολογικών νόµων, και υπολογίστηκε µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο της
υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και
εµφανίζονται είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες απαιτήσεις. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις
φορολογικά εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση
που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η εκπεστέα
προσωρινή διαφορά ενδέχεται να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.

8.2.17.

Συναλλαγές σε Ξένα Νοµίσµατα

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα). Κέρδη
και συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την
διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καταχωρούνται
στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.

8.2.18.

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό
περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές, τις βραχυπρόθεσµες
και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής
θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που
χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα.
Η εταιρεία θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις δεν διαφέρουν
ουσιωδώς των εύλογων αξιών.

8.2.19.

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των
απρόβλεπτων διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας έχει
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.


Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρµόζεται από την διοίκηση της εταιρείας η οποία αξιολογεί
τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε
σχεδιασµό της µεθοδολογίας µε επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την
µείωση του κινδύνου.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
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Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώµενες ταµιακές ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές – εξαγωγές).
Σε περίπτωση
συναλλαγµατικού κινδύνου που απορρέει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η εταιρεία χρησιµοποιεί συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
εφόσον απαιτείται. Το κυριότερο νόµισµα συναλλαγών είναι το Ευρώ.

Κίνδυνος τιµών
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων. Η εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε
µεταβολές της αξίας των εµπορευµάτων που προµηθεύεται και ως εκ τούτου προσαρµόζεται ανάλογα η
πολιτική αποθεµάτων και η εµπορική του πολιτική. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου της απαξίωσης
των αποθεµάτων του η εταιρεία εφαρµόζει µια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών, που
προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης αποθεµάτων µεγάλου ύψους. Σε σχέση µε τον τζίρο της
εταιρείας το ύψος των αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Στόχος µας είναι η ελαχιστοποίηση του
χρόνου παραµονής στην αποθήκη των αποθεµάτων µας ώστε να αποµακρύνεται ο κίνδυνος της
απαξίωσης των.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά κέρδη και ταµειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων. Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη
διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση
µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε
περίπτωση και σε κάθε χρονική στιγµή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων δανείων
έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Συνεπώς ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού
δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα
αποτελέσµατα της εταιρείας. Η συνεχής και προσεχτική παρακολούθηση διαχείρισης των µεταβολών των
τιµών επιτοκίου, µειώνει σηµαντικά τις επιπτώσεις επηρεασµού των κερδών από τις βραχυπρόθεσµες
πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από ευρεία πελατειακή βάση. Επιπρόσθετα, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα µε τις νέες συνθήκες.
Η εταιρεία, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη είτε µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε
λαµβάνοντας υπ΄ όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες
παραµέτρους και ελέγχει το µέγεθος της παροχής πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασµών.
Τα πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών
αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε τα όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. ∆εδοµένου ότι η δυσµενής
οικονοµική κατάσταση της εγχώριας αγοράς µετά την επέλευση της οικονοµικής κρίσης εγκυµονεί
κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, η διοίκηση εκτιµά ότι έχει θέσει ικανούς µηχανισµούς αντιµετώπισης
αυτών.
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµιές από απαξίωση. Λαµβάνοντας υπ΄
όψη τη διάρθρωση του πελατολογίου της εταιρείας και την έκθεση του σε κινδύνους ρευστότητας
εκτιµούµε ότι δεν θα αντιµετωπίσουµε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η µεταχρονολόγηση των
εισπράξεων αποτελεί ένα θέµα προς διαχείριση το οποίο όµως δεν συνδέεται µε την πιστοληπτική
ικανότητα των οφειλετών µας. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα ∆ιαθέσιµα και
Ταµειακά ισοδύναµα η εταιρείας στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει
όρια στο ποσό που θα εκτίθεται. Επίσης όσον αφορά τα προϊόντα καταθέσεων, η εταιρεία,
συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πιστοληπτικής διαβάθµισης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η ρευστότητα της εταιρείας επιτυγχάνεται τόσο µέσω των ρευστών διαθεσίµων της, όσο και µέσω των
υπαρχόντων πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε παράλληλη διεύρυνση των ορίων
αυτών όταν απαιτείται περαιτέρω χρηµατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρηµατοδότηση on a project
basis).
Η συνεχής συνεργασία και η άριστη σχέση που διατηρούµε µε τα µεγαλύτερα πιστωτικά
ιδρύµατα της χώρας, µας εξασφαλίζει ικανές πιστωτικές γραµµές για την χρηµατοδότηση των
επιχειρηµατικών µας πλάνων.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός µας ορίζει τη µορφή της χρηµατοδότησης (βραχυπρόθεσµης –
µακροπρόθεσµης) καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούµε. Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα
υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος της
περιόδου συν τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι την λήξη.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε να µπορούν να
υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρήσει τους στόχους µόχλευσης σύµφωνα µε ένα προφίλ υψηλού
επιπέδου φερεγγυότητας.
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Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό
δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εµπορικών της εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις
περιουσίας και λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς.
Η εταιρεία δεν θα αντιµετωπίσει σηµαντικούς
κινδύνους στο βραχυπρόθεσµο γενικότερα χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της εταιρείας,
η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και οι ισχυρές υποδοµές σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και υποστηρίζουν την εταιρεία έτσι ώστε να είναι
διαρκώς ανταγωνιστική και να διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας τους κινδύνους του
ανταγωνιστικού ορίζοντα.
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9.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

9.1.
9.1.1.

Αποτελέσµατα
Κύκλος εργασιών
01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

Πωλήσεις εµπορευµάτων εσωτερικού

7.027.771,82

4.807.821,02

Πωλήσεις εµπορευµάτων εξωτερικού
Επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων

0,00
(278.683,10)

0,00
(294.527,29)

Εκπτώσεις πωλήσεων εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού

(653.501,53)
33.669.012,53

(324.393,93)
28.567.498,35

238.892,44
(295.202,02)

227.390,40
(288.178,46)

Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου υλικού

(1.082.909,31)
900.041,01

(531.930,74)
248.099,00

Σύνολο

39.525.421,84

32.411.778,35

Κύκλος Εργασιών
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού
Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων

9.1.2. ‘Αλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Πίνακας Άλλων Εσόδων Εκµετάλλευσης:
Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

Ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις

232.904,88

275.858,43

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων

152.096,39
0,00

192.173,81
4.695,03

Έσοδα αποσβέσεων επιχορηγήσεων
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού

8.899,66
0,00

0,00
47.359,00

Έσοδα από αναστροφή λοιπών προβλέψεων
Έσοδα από αποζηµιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών

0,00
2.895,00

24.967,10
16.789,55

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Κέρδη από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων

90.000,01
40.088,28

13.435,28
22.585,92

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

4.473,17

6.120,00

531.357,39

603.984,12

9.1.3. Έξοδα ανά Κατηγορία δαπάνης
01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

1.220.851,10
31.954.500,46

1.336.622,00
23.728.536,32

(-) Ιδιόχρηση αποθεµάτων
(-) Τελικό απόθεµα χρήσης

103.515,88
1.854.048,06

128.537,03
1.220.851,10

Άµεσο Κόστος Πωλήσεων

31.217.787,62

23.715.770,19

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού
Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού

900.870,20
573.676,79

1.197.524,59
563.048,23

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού

55.212,97
260.700,64

17.062,02
341.017,36

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπικού

163.337,92

160.643,01

Έξοδα ανά Κατηγορία
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Αρχικό απόθεµα
(+) Αγορές χρήσης
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22.861,20
660.607,53

112.249,18
413.490,80

13.711,60
49.023,38

13.729,60
49.540,54

Αποθήκευτρα
Επισκευές και συντηρήσεις

27.113,01
472.824,69

0,00
811.666,39

Λοιπές παροχές τρίτων (τηλεφωνικά, ρεύµα, ύδρευση, κλπ)
∆ιάφοροι φόροι - τέλη

533.192,21
140.584,18

763.660,24
139.418,47

1.069.184,16
35.966,43

736.310,11
19.282,24

Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων

828.706,35
100,00

637.553,73
0,00

Συνδροµές - Εισφορές
∆ιάφορα έξοδα

44.206,76
318.332,22

38.922,65
320.120,53

1.234.396,13

1.160.081,71

38.647.849,00

31.211.091,59

Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία
Αµοιβές λοιπών τρίτων
Ενοίκια εκµίσθωσης περιουσιακών στοιχείων
Ασφάλιστρα

Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξιδίων

Αποσβέσεις
Σύνολο

9.1.4. Έξοδα ανά Λειτουργία
Τα Έξοδα ∆ιάθεσης εµφάνισαν αύξηση 14%, ενώ τα έξοδα τα Έξοδα ∆ιοίκησης µειώθηκαν κατά 17%
έναντι της προηγούµενης χρήσης ως αποτέλεσµα του εξορθολογισµού των εξόδων και της συνεχούς
προσπάθειας για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της
εταιρείας.
Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων :
01.0101.01Έξοδα ανά Λειτουργία
31.12.2012
31.12.2011
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
35.395.196,79

28.210.748,71

2.893.301,67
359.350,54

2.547.575,44
452.767,44

38.647.849,00

31.211.091,59

01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

50.000,00

566.046,74

Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις

96.661,12
2.841,52

6.625,00
20.966,17

Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

9.1.5. Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης
Πίνακας Άλλων Εξόδων Εκµετάλλευσης:
Άλλα Έξοδα Εκµεταλλεύσεως
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

72.631,12

11.626,68

222.133,76

605.264,59

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

Τόκοι οµολογιακών δανείων

74.339,29

130.871,37

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων

160.219,51
32.034,00

90.252,48
10.562,00

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών

2.008,29

1.603,74

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Σύνολο

9.1.6. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
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92.166,97

2.031,88

360.768,06

235.321,47

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

01.01-

01.01-

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων τραπεζών

25,36

793,46

Σύνολο

25,36

793,46

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

9.1.7. Φόρος Εισοδήµατος
Ο φόρος ο οποίος επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:
01.01Φόρος Εισοδήµατος

01.01-

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων

(61.590,91)
(3.260,23)

(110.828,94)
(130.451,04)

0,00
0,00

86.000,00
(130.000,00)

(276,75)
(15.209,84)

0,00
(15.809,84)

Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο) / έσοδο

(161.644,45)

(109.890,72)

Φόρος εισοδήµατος (έξοδο) / έσοδο

(241.982,18)

(410.980,54)

Χρησιµοποίηση πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Συµπληρωµατικός φόρος από ιδιόχρηση ακινήτων
Λοιποί φόροι

Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισµένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην § 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το
οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης
του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα
επιλέξει δείγµα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των
δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό Νόµο 4110/2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών
προσώπων ορίζεται σε 26% για χρήση 2013 και µετά.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρίες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη επί του φόρου εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης.
Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής
επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο.
01.01-

01.01-

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Κέρδη / (ζηµίες ) πρό φόρων

836.208,12

964.878,28

(167.241,62)

(192.975,66)

Φόρος Εισοδήµατος

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικο συντελεστή

0,00

9.600,00

Επίδραση µη εκπιπτόµενων φορολογικά εξόδων

(66.061,05)

(37.067,26)

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

(15.209,84)

(15.809,84)

0,00

(130.000,00)

Επίδραση σχηµατισµού αφορολόγητου αποθεµατικού

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων
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0,00

86.000,00

10.067,31

0,00

Χρησιµοποίηση πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Μόνιµες Φορολογικές ∆ιαφορές

(276,75)

(276,75)

(3.260,23)

(130.451,04)

(241.982,18)

(410.980,55)

Συµπληρωµατικός φόρος σε εισόδηµα από ακίνητα
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Φόρος εισοδήµατος (έξοδο) / έσοδο

9.2.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ιδιοχρησιµοποιο
ύµενα Πάγια

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Μηχανήµατα &
λοιπός
µηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

506.378,12

4.049.699,94

6.397.888,45

1.516.444,68

970.079,56

122.951,80

13.563.442,55

506.378,12

4.235.897,86

9.831.990,48

2.179.109,65

2.494.353,02

122.951,80

19.370.680,93

584.151,34

1.634.665,31

107.939,15

420.558,52

2.418,05

2.749.732,37

3.729.565,88

(1.470.393,40)

0,00
(563.206,44)

(24.459,52)

(115.203,39)

(125.369,85)

(828.239,20)

4.235.944,00

3.349.655,80

10.903.449,35

2.262.589,28

2.799.708,15

0,00

23.551.346,58

0,00

186.197,92

3.434.102,03

662.664,97

1.524.273,46

0,00

5.807.238,38

66.106,98

517.880,32

234.237,01

231.430,42

(13.284,51)

(87.018,90)
0,00

6.425.541,20

Ποσά
εκφρασµένα σε
ευρώ

Γήπεδα –
Οικόπεδα

Υπόλοιπο την
01.01.2011
Αξία κτήσης την
01.01.2011
Προσθήκες
χρήσης
Αναπροσαρµογή
αξίας
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης την
31.12.2011
Αποσβέσεις την
01.01.2011
Προσθήκες
χρήσης
Αναπροσαρµογή
αξίας
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις την
31.12.2011
Υπόλοιπο την
31.12.2011
Αξία κτήσης την
01.01.2012
Προσθήκες
χρήσης
Αναπροσαρµογή
αξίας
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης την
31.12.2012
Αποσβέσεις την
01.01.2012
Προσθήκες
χρήσης
Αναπροσαρµογή
αξίας
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις την
31.12.2012

Υπόλοιπο την

Έργα υπο
εκτέλεση
και
προκαταβο
λές κτήσης
παγίων

0,00

(122.092,10)

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

2.259.172,48

1.049.654,73

0,00
(208.956,40)

Σύνολο

(122.092,10)
(309.259,81)

0,00

130.212,80

3.743.025,95

883.617,47

1.668.684,98

4.235.944,00

3.219.443,00

7.160.423,40

1.378.971,81

1.131.023,17

0,00

17.125.805,38

4.235.944,00

3.349.655,80

10.903.449,35

2.262.589,28

2.799.708,15

0,00

23.551.346,58

598.107,04

37.790,96

32.485,30

91.433,06

0,00

759.816,36

(2.665,40)

(707.287,19)

(2.000,00)
0,00

23.468.997,55

0,00

6.425.541,20

(130.212,80)

(130.212,80)

4.235.944,00

3.817.550,04

10.938.574,91

1.587.787,39

2.889.141,21

0,00

130.212,80

3.743.025,95

883.617,47

1.668.684,98

234.008,93

478.561,04

190.533,66

234.156,49

(880,40)

(263.277,72)

(1.995,59)

(711.952,59)

1.137.260,12

(130.212,80)

(130.212,80)
(266.153,71)

0,00

234.008,93

4.220.706,59

810.873,41

1.900.845,88

0,00

7.166.434,81

4.235.944,00

3.583.541,11

6.717.868,32

776.913,98

988.295,33

0,00

16.302.562,74
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31.12.2012

Πάγια µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing - ενεργές συµβάσεις)

Ποσά εκφρασµένα
σε ευρώ

Γήπεδα Οικόπεδα

Υπόλοιπο την
01.01.2011
Αξία κτήσης την
01.01.2011
Προσθήκες χρήσης
Αξία κτήσης την
31.12.2011
Αποσβέσεις την
01.01.2011
Προσθήκες χρήσης
Αποσβέσεις την
31.12.2011
Υπόλοιπο την
31.12.2011
Αξία κτήσης την
01.01.2012
Προσθήκες χρήσης
Αξία κτήσης την
31.12.2012
Αποσβέσεις την
01.01.2012
Προσθήκες χρήσης
Αποσβέσεις την
31.12.2012
Υπόλοιπο την
31.12.2012

9.3.

Κτίρια και
τεχνικά
έργα

Μηχανήµατα &
λοιπός
µηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Έργα υπο
εκτέλεση και
προκαταβολές
κτήσης
παγίων

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.481,81

0,00

0,00

0,00

41.481,81

0,00

0,00

41.481,81

0,00

0,00

0,00

41.481,81

0,00

0,00

1.238.518,19

0,00

0,00

0,00

1.238.518,19

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

0,00

1.280.000,00

0,00

0,00

41.481,81

0,00

0,00

0,00

41.481,81

0,00

71.111,68

0,00

0,00

0,00

71.111,68

0,00

0,00

112.593,49

0,00

0,00

0,00

112.593,49

0,00

0,00

1.167.406,51

0,00

0,00

0,00

1.167.406,51

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Λογισµικά
Προγράµµατα

Υπόλοιπο την 01.01.2011

178.201,75

Αξία κτήσης την 01.01.2011

279.119,55

Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης την 31.12.2011

72.558,00
(20.396,29)
331.281,26

Αποσβέσεις την 01.01.2011

100.917,80

Προσθήκες χρήσης

110.426,98
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Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις την 31.12.2011

(16.380,79)
194.963,99

Υπόλοιπο την 01.01.2012

136.317,27

Αξία κτήσης την 01.01.2012

331.281,26
80.811,61

Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης την 31.12.2012

0,00
412.092,87

Αποσβέσεις την 01.01.2012

194.963,99

Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αποσβέσεις την 31.12.2012

97.136,00
0,00
292.099,99

Υπόλοιπο την 31.12.2012

119.992,88

9.4.

Υφιστάµενα Εµπράγµατα Βάρη

Υπάρχουν προσηµειώσεις ύψους 5.400.000 ευρώ για τα δύο οµολογιακά δάνεια

9.5.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
31.12.2012

31.12.2011

Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις

8.806,24

11.896,65

Σύνολο

8.806,24

11.896,65

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις µισθωµένων κτιρίων και εγγυήσεις ∆ΕΗ. Οι
απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν από την εταιρεία µετά το τέλος της λήξης των µισθωτηρίων
συµβολαίων.

9.6.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Αποθέµατα
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Εµπορεύµατα
Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή-Υποπροιόντα και υπολείµµατα

162.148,14
186.585,42

215.654,61
285.537,25

Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιµα υλικά, ανταλακτικά και είδη
συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

100.710,38

65.241,24

1.404.604,12
2.756.394,92

654.418,00
2.544.279,62

Μείον:
Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων - Eπισφάλειας προκαταβολών

(197.000,00)

(70.000,00)

Σύνολο

4.413.442,98

3.695.130,72

31.12.2012

31.12.2011

Προβλέψεις αποµείωσης αποθεµάτων - επισφάλειας προκαταβολών
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Πρόβλεψη αποµείωσης περιόδου
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη

70.000,00

0,00

127.000,00
0,00

70.000,00
0,00
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Αναστροφή πρόβλεψης προηγούµενων χρήσεων
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

9.7.

0,00

0,00

197.000,00

70.000,00

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Πελάτες (επισφαλείς)
Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)
Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Πρόβλεψη αποµείωσης περιόδου
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

31.12.2012

31.12.2011

6.808.044,63
914.860,73
188.140,90
75.925,87

4.028.007,68
270.552,95
351.207,27
75.925,87

(609.172,10)
7.377.800,03

(900.000,00)
3.825.693,77

31.12.2012

31.12.2011

900.000,00
0,00

702.970,09
491.239,85

(290.827,90)

(294.209,94)

609.172,10

900.000,00

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι απαιτήσεις από πελάτες
της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη, θεωρούνται όλες εισπράξιµες.
Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 1 - 180
ηµέρες. Η παλαιότητα των απαιτήσεων από πελάτες παρατίθεται στην σηµείωση 9.9.

9.8.

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

0,00

37,01

0,00
2.450,00

867,15
50,00

70.472,43
1.186.210,34

96.517,93
1.064.011,92

Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων

50.298,77
1.330,04

50.263,54
1.134,04

Έξοδα εποµένων χρήσεων
Προκαταβολές λοιπών προµηθευτών

26.198,49
62.785,80

58.197,11
76.211,58

23,68
0,00

6.487,83
3.758,71

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

(188.140,90)

(170.000,00)

Σύνολο

1.211.628,65

1.187.536,82

Προκαταβολές προσωπικού
Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού
∆άνεια προσωπικού
Προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι
Ελληνικό ∆ηµόσιο - Λοιπές απαιτήσεις

Λοιπές προκαταβολές
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµων Απαιτήσεων
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011
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Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Πρόβλεψη αποµείωσης περιόδου

170.000,00
18.140,90

170.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

188.140,90

170.000,00

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη
Αναστροφή πρόβλεψης προηγούµενων χρήσεων
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων. Οι εµπορικές
απαιτήσεις της Εταιρείας, αφορούν απαιτήσεις από συναλλαγές οι οποίες έχουν αποτιµηθεί στο
αναπόσβεστο κόστος και είναι ασφαλούς είσπραξης εκτός των απαιτήσεων για τις οποίες σχηµατίσθηκαν
προβλέψεις. Η παλαιότητα των λοιπών απαιτήσεων παρατίθεται στη σηµείωση 9.9.

9.9.

Ανάλυση ληκτότητας απαιτήσεων

31η ∆εκεµβρίου 2012
Ποσά εκφρασµένα σε
ευρώ

Αξία
Ισολογισµού

Έως - 6
µήνες

6 µήνες -1
έτος

2- 5 έτη

> 5 έτη

Σύνολο

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Προκαταβολές για
αγορά αποθεµάτων
Λοιπές απαιτήσεις

6.996.185,53
990.786,60

6.597.683,75
914.860,73

398.501,78

0,00

0,00
75.925,87

6.996.185,53
990.786,60

2.756.394,92
1.238.575,79

2.686.394,92
1.226.679,14

70.000,00

2.756.394,92
1.238.575,79

11.981.942,84

11.425.618,54

145.925,87

11.981.942,84

Σύνολο

9.10.

11.896,65
398.501,78

11.896,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά και
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών.
Τα ταµιακά διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Σύνολο

9.11.

31.12.2012

31.12.2011

19.229,52
137.108,51
156.338,03

36.671,82
49.040,92
85.712,74

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Αριθµός
µετοχών

Ονοµαστική
αξία
µετοχών

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012

2.019.680

2,94

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

5.937.859,20

1.571.533,38

7.509.392,58

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών, ήτοι 2.019.680.
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9.12.

Αποθεµατικά

Αποθεµατικά

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υπόλοιπα την 01.01.2011

Τακτικό
αποθεµατικό

Ειδικά
αποθεµατικ
ά

Αφορολόγητα
& ειδικώς
φορολογηθέντ
α
αποθεµατικά

72.622,72

93.910,49

817.459,12

0,00

0,00

983.992,33

4.061,81

0,00

48.000,00

0,00

0,00

52.061,81

0,00

0,00

0,00

2.381.264,58

0,00

2.381.264,58

0,00

0,00

∆ιάθεση κερδών
Εκτίµηση ακινήτων σε εύλογες
αξίες

Αποθεµατικό
αναπροσαρµο
γής ακινήτων

Λοιπά
αποθεµατ
ικά

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

(476.252,92)

0,00

(476.252,92)

Υπόλοιπα την 31.12.2011

76.684,53

93.910,49

865.459,12

1.905.011,66

0,00

2.941.065,80

Υπόλοιπα την 01.01.2012

76.684,53

Αναβαλλόµενη φορολογία

93.910,49

865.459,12

1.905.011,66

0,00

2.941.065,80

∆ιάθεση κερδών
Εκτίµηση ακινήτων σε εύλογες
αξίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναβαλλόµενη φορολογία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.684,53

93.910,49

865.459,12

1.905.011,66

0,00

2.941.065,80

Υπόλοιπα την 31.12.2012

9.13.

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
31.12.2012

31.12.2011

3.800.000,00

1.600.000,00

Ποσά πληρωτέα στην επόµενη χρήση

1.770.000,00

700.000,00

Υπόλοιπο Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων:

2.030.000,00

900.000,00

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Οµολογιακά ∆άνεια
Οµολογιακά δάνεια µη µετατρέψιµα σε µετοχές
Μείον:

Ληκτότητα Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

Οµολογιακά ∆άνεια
Οµολογιακά δάνεια µη µετατρέψιµα σε µετοχές
Εντός 1 έτους

1.770.000,00

Από 2 έως 5 έτη
Μετά από 5 έτη

2.030.000,00
0,00

Σύνολο

3.800.000,00

9.14.

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος

Οι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύµφωνα µε την µέθοδο της υποχρέωσης, µε
τη χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στη χώρα. Ο υπολογισµός των
αναβαλλόµενων φόρων της εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειµένου το υπόλοιπο που
εµφανίζεται στον ισολογισµό να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων µετά από συµψηφισµούς έχει ως εξής:
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
31.12.2012
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2011

-Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

140.862,60

180.000,00

Λοιπές προβλέψεις
Χρηµατοδοτική µίσθωση

34.000,00
177.994,60

34.000,00
209.831,20

11.497,33
99.275,01

13.528,20
99.275,01

Αποζηµίωση προσωπικού
Αποµείωση συµµετοχών υπο εκαθάρηση

24.000,00

14.000,00

487.629,54

550.634,41

-Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναπροσαρµογή αξίας/ωφέλιµης ζωής ιδιοχρησιµοποιούµενων
παγίων

1.004.550,77

905.911,20

Σύνολο (β)

1.004.550,77

905.911,20

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων / (υποχρεώσεων) στις οικονοµικές καταστάσεις
(α) - (β)

(516.921,24)

(355.276,79)

Αποµείωση αποθεµάτων
Σύνολο (α)

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις και το αποτέλεσµα έχουν αναγνωριστεί µε
βάση τους ισχύοντες την 31/12/2012 φορολογικούς συντελεστές. Για τις ελληνικές εταιρείες ο
φορολογικός συντελεστής που ίσχυε την 31/12/2012 και εφαρµόστηκε κατά την αποτίµηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποτελεσµάτων ήταν 20%. Ο εν λόγω
συντελεστής σύµφωνα µε τον νόµο 4110/2013, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε
σε ισχύ την 23/1/2013, ανέρχεται πλέον σε 26%. Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης
φορολογίας λαµβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 26%, το συµψηφιστικό υπόλοιπο των
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων θα ήταν αυξηµένο κατά ποσό € 160 χιλ. περίπου και τα ίδια
κεφάλαια ισόποσα µειωµένα. Επίσης θα ήταν αυξηµένη η φορολογική επιβάρυνση του Οµίλου στην
κατάσταση αποτελεσµάτων και στην κατάσταση πρόσθετου εισοδήµατος κατά ποσό € 17 χιλ. και € 143
χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

9.15.

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους

Το απασχολούµενο κατά την 31η ∆εκεµβίου 2012 προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 91 και κατά
την 31η ∆εκεµβίου 2011 το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 89 άτοµα.
Η διοίκηση της εταιρείας ανέθεσε σε ανεξάρτητο αναλογιστή την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να
διερευνηθούν και υπολογιστούν τα αναλογιστικά µεγέθη, βάσει των προδιαγραφών που θέτουν τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ 19), που προβλέπουν την υποχρεωτική καταχώρησή τους στον
ισολογισµό και την κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. Κατά την αναλογιστική αποτίµηση (actuarial
valuation) ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονοµικές και δηµογραφικές παράµετροι που σχετίζονται µε τους
εργαζόµενους της εταιρείας.
Η κίνηση πρόβλεψης φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως

67.641,00

115.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(10.154,35)

(47.359,00)

57.486,65

67.641,00

Έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Αναστροφή πρόβλεψης προηγούµενων χρήσεων
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως
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Λογιστικές Απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19
ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

Καθαρή Υποχρέωση Καταχωρηµένη στον Ισολογισµό

Στοιχεία
Εταιρείας

Στοιχεία
Εταιρείας

31.12.2012

31.12.2011

57.486,65

67.641,00

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Επίδραση της προσαρµογής αναλογιστικής µελέκτης κατα την έναρξη
Κόστος τρέχουσας Απασχόλησης
Κόστος Τόκων
Επίδραση περικοπής/∆ιακανονισµού/Τερµατικές παροχές
Καθαρό έξοδο χρήσης

0,00

-57.814,73

9.419,95

10.535,91

3.286,90

2.549,25

0,00

109.619,75

12.706,85

64.890,18

Λογιστικοποιηµένο κόστος αποχώρησης (σηµ. 9.1.3)

22.861,20

112.249,18

Έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση αποτελεσµάτων

-10.154,35

-47.359,00

Σύνολο

12.706,85

64.890,18

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι
ακόλουθες:
Αναλογιστικές Παραδοχές
1
.
2
.
3
.
4
.

Προεξοφλητικό Επιτόκιο:
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας
πληθωρισµού:
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση
µισθολογίου:

5,1% κατά την 31/12/2011
αύξησης

Ηµεροµηνίες Αποτίµησης :

5
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης :
.
6
Γενική αρχή υπολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών:
.
7
Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης :
.

9.16.

2% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της
Ευρωπαϊκής ένωσης – Στρατηγική της Λισσαβόνας).
3%
31.12.2011
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου
Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου.
Ως γενική αρχή χρησιµοποιήθηκε η αρχή της
συνεχιζόµενης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το
πλαίσιο των ∆ΛΠ (βλ. ∆ΛΠ 1. § 23)
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης
Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method)
(βλ. ∆ΛΠ 19)

Προβλέψεις

Προβλέψεις
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων

130.000,00

130.000,00

Σύνολο

130.000,00

130.000,00

Λοιπές προβλέψεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως

0,00

24.967,10

Αναστροφή πρόβλεψης προηγούµενων χρήσεων

0,00

(24.967,10)

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

0,00

0,00

130.000,00

86.000,00

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
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Έξοδο αναγνωρισµένο στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

0,00
0,00

130.000,00
(86.000,00)

130.000,00

130.000,00

Οι προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου βασίζονται στη γνώση των προγενέστερα
διενεργηθέντων ελέγχων, για συνήθη φορολογικά θέµατα που έχουν προκύψει στο παρελθόν, καθώς και
την εµπειρία από παρόµοιες περιπτώσεις και συναλλαγές. Η εταιρία έχει υπαχθεί στην διαδικασία
περαίωσης βάσει του Ν. 3888/2010 έως και τη χρήση 2009 και εκτιµάται ότι η επιβάρυνση από την
επιβολή πρόσθετων φόρων θα είναι επουσιώδης. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η χρήση
2011 έχει ελεγχθεί βάσει του άρθρου 82 § 5, αλλά δεν θεωρείται περαιωµένη. Η διοίκηση της εταιρείας
εκτιµά ότι δεν συντρέχει λόγος σχηµατισµού επιπλέον πρόβλεψης. Για τη χρήση 2012, ο ανωτέρω
έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερθέντων φορολογικών ελέγχων η
διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και των προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί.
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν τις επίδικες και τις υπο διαιτησία διαφορές και έχουν υπολογισθεί µε
βάση την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου της εταιρείας.

9.17.

Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, έχουν ως ακολούθως :
Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις
31.12.2012
31.12.2011
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Προµηθευτές εσωτερικού

6.983.670,97

3.432.334,58

Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες

3.747.670,48
1.643.707,63

3.702.639,29
2.078.529,95

12.375.049,08

9.213.503,82

Σύνολο

Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται τα ανοιχτά υπόλοιπα των προµηθευτών της Εταιρείας για
προµήθεια πρώτων και λοιπών υλών και υλικών και υπηρεσίες, καθώς και ανοικτά µη διακανονισµένα
υπόλοιπα πελατών που πρόκειται άµεσα να διακανονισθούν. Ανάλυση παλαιότητας των υποχρεώσεων
παρατίθεται στην σηµείωση 9.23.

9.18.

Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
31.12.2012
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2011

0,00

40.496,03

Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού και τρίτων
Εκκαθάριση φόρου εισοδήµατος

45.808,25
24.734,88

47.867,87
152.927,77

Λοιποί φόροι
Φόροι προηγούµενων χρήσεων

4.919,11
52.893,39

1.460,15
104.360,83

128.355,63

347.112,65

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Κεφάλαιο Κίνησης σε Ευρώ (€)
- Από Τραπεζικά Ιδρύµατα Εσωτερικού

796.852,54

2.900.000,00

796.852,54

2.900.000,00

Φ.Π.Α.

Σύνολο

9.19.

9.20.

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Σελιδα 44 από 50

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2012

- Από οµολογιακά δάνεια µη µετατρέψιµα σε µετοχές

1.770.000,00
1.770.000,00

700.000,00
700.000,00

31.12.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Υποχρεώσεις από σύναψη νέων συµβάσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

1.049.156,00

0,00

0,00

1.280.000,00

Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(159.182,00)

(230.844,00)

889.974,00

1.049.156,00

31.12.2012

31.12.2011

889.974,00
(165.454,00)

1.049.156,00
(159.182,00)

Υπόλοιπο

724.520,00

889.974,00

Ελάχιστα Καταβλητέα Μισθώµατα
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

9.21.

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Μείον: Ποσά πληρωτέα στην επόµενη χρήση

Μέχρι 1 έτος

197.624,00

197.624,00

Από 1 µέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη

632.546,00
111.768,00

681.146,00
315.085,00

Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης

941.938,00

1.193.855,00

(106.256,00)

(144.699,00)

835.682,00

1.049.156,00

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31.12.2012

31.12.2011

Μέχρι 1 έτος
Από 1 µέχρι 5 έτη

165.455,00
562.145,00

159.182,00
588.273,00

Μετά από 5 έτη

162.374,00

301.701,00

Σύνολο Παρούσας Αξίας

889.974,00

1.049.156,00

Μείον:
Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης

9.22.

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Αποδοχές & οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

31.12.2012

31.12.2011

78.745,74

180.497,00
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Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

4.469,44
89.848,07

12.843,34
108.899,83

Έσοδα επόµενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

0,00
77.600,81

8.899,66
43.219,85

250.664,06

354.359,68

Σύνολο

Ανάλυση παλαιότητας των υποχρεώσεων παρατίθεται στην σηµείωση 9.23.

9.23.

Ανάλυση συµβατικής ληκτότητας υποχρεώσεων

31η ∆εκεµβρίου 2012
Αξία
Ισολογισµού

Έως - 6
µήνες

6 µήνες -1
έτος

2- 5 έτη

> 5 έτη

Σύνολο

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

3.800.000,00

885.000,00

885.000,00

2.030.000,00

0,00

3.800.000,00

889.973,00

81.928,00

83.527,00

562.145,00

162.373,00

889.973,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προµηθευτές - Προκαταβολές
πελατών

796.852,54

796.852,54

796.852,54

10.731.341,45

10.731.341,45

10.731.341,45

1.643.707,63

1.643.707,63

1.643.707,63

379.019,69

379.019,69

379.019,69

18.240.894,31

14.517.849,31

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Επιταγές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

9.24.

968.527,00

2.592.145,00

162.373,00

18.240.894,31

Κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή

Βασικά:
Τα βασικά κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών της Εταιρείας µε τον
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουµένων των τυχών
ιδίων κοινών µετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες µετοχές).
Προσαρµοσµένα:
Τα προσαρµοσµένα κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου
µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς
εκδιδόµενες κοινές µετοχές.
Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα προσαρµοσµένα
κέρδη κατά µετοχή να είναι ίδια.
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της
Εταιρείας:
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (€ / µετοχή)
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01.01-

01.01-

31.12.2012

31.12.2011

594.225,94
594.225,94

553.897,74
553.897,74

2.019.680

1.585.166

0,2942

0,3494

Κέρδη
Κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας
Αριθµός Μετοχών
Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών υπό έκδοση που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

9.25.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις

∆εσµεύσεις - Εγγυήσεις
Σελιδα 46 από 50

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
Η εταιρεία 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 µετά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναφέρονται στη σηµείωση 9.16, υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο εξέτασης και οριστικοποίησης τους από
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 130
µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενου επιβολής πρόσθετων φόρων.

Πίνακας Εγγυήσεων για όρια Χρηµατοδότησης
Εταιρεία

Ποσά εκφρασµένα σε €

31.12.2012
71.125,90

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολών και καλής εκτέλεσης

9.26.

31.12.2011
56.055,31

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι συναλλαγές στην κλειόµενη χρήση 1/1/2012-31/12/2012 και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων 31/12/2012 µε τα συνδεδεµένα νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24,
έχουν ως εξής:
31.12.2012
31.12.2011
-Εµπορικές Απαιτήσεις
TYRBUL S.A.
S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.

0,00
48.871,44

82.917,90
145.236,60

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

819.138,85

1.398.331,08

Σύνολο

868.010,29

1.626.485,58

-Εµπορικές Υποχρεώσεις

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.

6.995.227,55

4.308.714,58

0,00
0,00

0,00
0,00

Σύνολο

6.995.227,55

4.308.714,58

-Αγορές Εµπορευµάτων

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.

4.608.041,09

1.944.736,78

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

3.729.971,84

2.360.507,63

Σύνολο

8.338.012,93

4.305.244,41

-Πωλήσεις (Κύκλος Εργασιών)

31.12.2012

ΤΥΡΑΣ A.E.
TYRBUL S.A.

10.530.207,00
158.367,64

13.048.104,36
87.595,60

84.309,24
9.398.755,00

221.417,40
6.093.401,57

20.171.638,88

19.450.518,93

TYRBUL S.A.
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»
Σύνολο

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των µελών της ∆ιοίκησης
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Ποσά εκφρασµένα σε €

Εταιρεία
31.12.2012

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης (Λογαριασµοί επί
αποδόσει)
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

9.27.

31.12.2011

37.867,35

42.074,59

0,00

0,00

1.507,83

1.614,54

∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων των
απρόβλεπτων διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, κινδύνων αγοράς, πιστωτικών
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας έχει
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών των διακυµάνσεων στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.
Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρµόζεται από την διοίκηση της εταιρείας η οποία αξιολογεί
τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε
σχεδιασµό της µεθοδολογίας µε επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την
µείωση του κινδύνου.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν παρατίθενται σε νόµισµα που διαφέρει από το λειτουργικό
νόµισµα της οντότητας.
Σε περίπτωση συναλλαγµατικού κινδύνου που απορρέει από µελλοντικές
εµπορικές συναλλαγές και αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η εταιρεία χρησιµοποιεί
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης εφόσον απαιτείται.
Οι συναλλαγές σε ξένο νοµιασµα είναι ελάχιστες και συνεπώς η έκθεση της εταιρείας σε
συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι αµελητέα.

Κίνδυνος τιµών
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή του διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων.


Η εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε µεταβολές της αξίας των εµπορευµάτων και πρώτων υλών που
προµηθεύεται και ως εκ τούτου προσαρµόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεµάτων και η εµπορική της
πολιτική. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου της απαξίωσης των αποθεµάτων του Η εταιρεία εφαρµόζει
µια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών, που προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης αποθεµάτων
µεγάλου ύψους. Σε σχέση µε τον τζίρο της εταιρείας το ύψος των αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλό.
Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραµονής στην αποθήκη των αποθεµάτων µας ώστε να
αποµακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά κέρδη και ταµειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται µερικώς από µεταβολές στις τιµές
των επιτοκίων.
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια
των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ
σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και
σε κάθε χρονική στιγµή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσµων δανείων έχουν συναφθεί
µε κυµαινόµενα επιτόκια.
Συνεπώς ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης
δανεισµού (EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα της εταιρείας. Ο κίνδυνος µεταβολής
των επιτοκίων από µακροπρόθεσµα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εταιρεία λόγω του
ελεγχόµενου ύψους των δανείων.
Όµως σε περίπτωση που οι πιστωτικές αγορές και οι αγορές κεφαλαίου συνεχίσουν να είναι ασταθείς και
η διαθεσιµότητα των κεφαλαίων παραµένει περιορισµένη, αυξάνεται η πιθανότητα της εταιρείας να
κινηθεί µε υψηλότερα επιτόκια και άλλες δαπάνες που αφορούν τη χρηµατοδότηση του δανεισµού του ή
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ακόµα και να περιοριστεί η πρόσβασή του στις αγορές χρήµατος, µε επιπτώσεις στην ικανότητα
προσαρµογής της εταιρείας στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές και επιχειρησιακές συνθήκες, στην
ικανότητα του να χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες της και τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες στο µέλλον,
στο ρυθµό ανάπτυξης της, αλλά και στην απόδοση για τους µετόχους.
Η προσεκτική όµως παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς και η σχέση κερδών
προ φόρων προς τόκους µειώνει τον κίνδυνο
σηµαντικού επηρεασµού των κερδών στις
βραχυπρόθεσµες πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων.
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίου :
Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της εταιρείας σε
Μεταβολές Επιτοκίου
Ποσά χρήσης 2012 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων της εταιρείας σε
Μεταβολές Επιτοκίου
Ποσά χρήσης 2011 Εκφρασµένα σε χιλ. €

Νόµισµα
EURO

Νόµισµα
EURO

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%
-1%

Μεταβλητότητα
Επιτοκίων
1%
-1%

Επίδραση
στα κέρδη
προ φόρων
-55
55

Επίδραση
στα κέρδη
προ φόρων
-54
54


Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,τις καταθέσεις στις τράπεζες,
τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µεγάλες αλυσίδες supermarket. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται επισταµένα και επαναπροσδιορίζεται
ανάλογα µε τις νέες συνθήκες. Η εταιρεία, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη είτε
µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε εσωτερικά λαµβάνοντας υπ΄ όψη την οικονοµική του κατάσταση,
προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους ελέγχοντας το µέγεθος της παροχής πιστώσεων . Τα
πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα
πάντα µε τα όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. ∆εδοµένου ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της
εγχώριας αγοράς µετά την επέλευση της οικονοµικής κρίσης εγκυµονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες,
η διοίκηση εκτιµά ότι έχει θέσει ικανούς µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτών, λαµβάνοντας υπ΄ όψη τη
διάρθρωση του πελατολογίου της Εταιρείας. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για
ζηµιές από απαξίωση. Η µεταχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα σηµαντικο πρόβληµα που
απαιτεί διαχείριση το οποίο όµως δεν συνδέεται µε την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών µας
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου στα ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά ισοδύναµα η Εταιρεία στο
πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται.
Επίσης όσον αφορά τα προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία, συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πιστοληπτικής διαβάθµισης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η ρευστότητα της εταιρείας επιτυγχάνεται τόσο µέσω των ρευστών διαθεσίµων του, όσο και µέσω των
υπαρχόντων πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε παράλληλη διεύρυνση των ορίων
αυτών όταν απαιτείται περεταίρω χρηµατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρηµατοδότηση on a project
basis). Η συνεχής συνεργασία και η άριστη σχέση που διατηρούµε µε τα µεγαλύτερα πιστωτικά
ιδρύµατα της χώρας, µας εξασφαλίζει ικανές πιστωτικές γραµµές για την χρηµατοδότηση των
επιχειρηµατικών µας πλάνων.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός µας ορίζει τη µορφή της χρηµατοδότησης (βραχυπρόθεσµης –
µακροπρόθεσµης) καθώς και τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούµε. Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα
υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος της
περιόδου συν τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι την λήξη.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2012 αναλύονται στην σηµείωση 9.23.

∆ιαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου τοης εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους
µετόχους, για να διατηρηθεί µια ιδανική κεφαλαιουχική δοµή και για να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου.

Σελιδα 49 από 50

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
Η διατήρηση ή η προσαρµογή της κεφαλαιουχικής δοµής, µπορεί να γίνει µέσω της προσαρµογής του
ποσού των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, της επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου στους
µετόχους, της έκδοσης νέων µετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να µειωθεί ο
δανεισµός.
Συντελεστής µόχλευσης

Στοιχεία Εταιρείας

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €

31.12.2012

31.12.2011

Συνολικός ∆ανεισµός (βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια)

2.732.306,54

3.759.182,00

Συνολικός ∆ανεισµός (µακροπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια)

2.754.519,00

1.789.974,00

134.458,38

-85.712,74

Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

5.621.283,92

5.463.443,26

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10.645.269,35

10.051.043,41

Σύνολο Κεφαλαίου

16.266.553,27

15.514.486,67

34,56%

35,22%

Καθαρό χρέος

Συντελεστής µόχλευσης


Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισµό
δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εµπορικών της εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις
περιουσίας και λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς. Η Εταιρεία δεν θα αντιµετωπίσουν σηµαντικούς
κινδύνους στο βραχυπρόθεσµο γενικότερα χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της εταιρείας,
η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και οι ισχυρές υποδοµές σε συνδυασµό
µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και υποστηρίζουν την Εταιρεία έτσι ώστε να είναι διαρκώς
ανταγωνιστική και να διεισδύει σε νέες αγορές, περιορίζοντας τους κινδύνους του ανταγωνιστικού
ορίζοντα.
Επιπρόσθετα, οι συνεχώς προσαρµοζόµενες στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον υποδοµές δοµές µας
δίνουν το δικαίωµα να πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθούµε στις ανάγκες της κρίσιµης χρονιάς που
διανύουµε τόσο αποδοτικά όσο και ποιοτικά.

9.28.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Ο φορολογικός συντελεστής που ίσχυε την 31/12/2012 και εφαρµόστηκε κατά την αποτίµηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποτελεσµάτων ήταν 20%. Ο εν λόγω
συντελεστής σύµφωνα µε τον νόµο 4110/2013, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε
σε ισχύ την 23/1/2013, ανέρχεται πλέον σε 26%. Αν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας
λαµβανόταν υπόψη ο νέος συντελεστής 26%, το συµψηφιστικό υπόλοιπο των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων θα ήταν αυξηµένο κατά ποσό € 160 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια
ισόποσα µειωµένα.
Πέραv των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, που να αφορούν στην Εταιρεία και να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Ξάνθη, 23 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ηµήτριος Σ. Σαράντης

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μιχαήλ Σ. Σαράντης

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Φώτιος Β. Ντέλκος

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, που αποτελούνται από πενήντα (50) σελίδες, είναι αυτές που
αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου µας, µε ηµεροµηνία 26 Απριλίου 2013.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481

Σελιδα 50 από 50

