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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ«KEGO AGRI Α.Ε.»
Επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

Κύριοι Μέτοχοι
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2012
της εταιρείας µας, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και να σας
δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες της KEGO AGRI αφορούν στην επιχειρηµατική ζωική παραγωγή και ειδικότερα τους κλάδους της
Χοιροτροφίας και της Πτηνοτροφίας.
Τα βασικά αντικείµενα της Εταιρείας είναι:
•

Η διάθεση προϊόντων που παράγει η Εταιρεία στις εγκαταστάσεις της (Χοιροτροφική Μονάδα).

•

Η εµπορία προϊόντων που προµηθεύεται, κυρίως από οίκους του εξωτερικού, στη βάση της αποκλειστικής
συνεργασίας.

•

Η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέµατα διατροφής, αναπαραγωγής, διαχείρισης,
προληπτικής υγιεινής και κτηνιατρικής στους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους.

•

Ο σχεδιασµός, κατασκευή και εξοπλισµός εργοστασίων ζωοτροφών και ολοκληρωµένων συστηµάτων
σταυλισµού και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές µονάδες.

Κατά την κρινόµενη χρήση 2012 ο συνολικός κύκλος εργασιών
προηγούµενη σε 15,41 εκ.

της Εταιρείας ανήλθε σε 16,43εκ. €.ενώ την

Αναλυτικότερα οι πωλήσεις µη βιολογικών ειδών ανήλθαν στα 15,55 εκατ. Ευρώ και οι πωλήσεις βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων (χοιρίδια, σπέρµα κάπρων) ανήλθαν στα 0,88 εκ. €

1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 0,408εκ. €
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα
1,014εκ. €
Τα κέρδη µετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν στα 0,311 εκ. €.

2) ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία κατέχει την 31/12/2012 τα παρακάτω ακίνητα των οποίων η αξία διαµορφώνεται ως κατωτέρω:
3
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1. Γήπεδο στη Θέση Σωρός Βοιωτίας του ∆ήµου Τανάγρας τ.µ. 19.150 αξίας 140.991,00 Ευρώ.
2. Αγροτεµάχιο στη θέση Σωρός Βοιωτίας του ∆ήµου Τανάγρας τ.µ. 23.490 αξίας 138.355,00 €.
3. Κτίρια (χοιροτροφική µονάδα ) τ.µ. 2,835,04 αναπόσβεστη αξία 1.357.409,00 Ευρώ.
Επί των γηπέδων – οικοπέδων υφίσταται προσηµείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 2.000.000,00 Ευρώ.

3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ:
2012

2011

16.430,71

15.413,28

1.014,07

794,22

408,13

208,17

2012

2011

i) καθαρά κέρδη προ φόρων / πωλήσεις

2,48%

1,35%

ii) καθαρά κέρδη µετά από φόρους / πωλήσεις

1,89%

0,89%

Γ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2012

2011

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά φόρων / ίδια κεφάλαια

3,58%

1,64%

∆. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

2012

2011

i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια

1,37

1,50

ii) τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια

0,69

0,86

Ε. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο
ενεργητικού (ρευστότητα)
ii) βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / σύνολο υποχρεώσεων
(κάλυψη βραχ.υποχρ.)
iii)ενσώµατα πάγια & άυλα περ. στοιχεία / ίδια κεφάλαια
(βαθµ. παγιοποίησης)
iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ.
Υποχρεώσεις(άµεση ρευστότητα)

2012

2011

0,91

0,91

0,97

0,98

0,19

0,21

1,61

1,55

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i) κύκλος εργασιών
ii) κέρδη προ φόρων χρηµ/κων & αποσβέσεων (EBITDA)
iii)κέρδη προ φόρων
Β.
∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΚΑΙ

4) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ µε αποτέλεσµα η έκθεσή της σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο να είναι σχεδόν µηδενική.

Κίνδυνος Επιτοκίων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο της διακύµανσης των επιτοκίων λόγω των δανείων της σε κυµαινόµενο
4
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επιτόκιο. Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 5.993 χιλ. Ευρώ. Το ύψος των δανειακών
υποχρεώσεων είναι σχετικά χαµηλό και οι τυχόν µεταβολές επιτοκίου δεν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειµένου να προχωρήσει σε εµπορική συνεργασία ελέγχοντας τη
φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.

Κίνδυνος Αποθεµάτων
Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από ενδεχόµενες ζηµίες λόγω
απώλειας αποθεµάτων, φυσικών καταστροφών, κλοπών, αποµειώσεων. Παρακολουθεί τις ηµεροµηνίες λήξης τους
και τα ασφαλίζει έναντι των προαναφερθέντων κινδύνων.

5) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική 100% της ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. ∆εν έχει θυγατρικές ή συγγενείς
Εταιρείες.
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 και περιλαµβάνουν κυρίως
πωλήσεις και αγορές προς τη µητρική εταιρία (ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.) και τις θυγατρικές της.

i)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Θυγατρική εταιρεία Οµίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.)
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
4.101.624
4.134.143
305
4.134.448

4.101.624

Οι πωλήσεις προς τη µητρική, εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’ παρέχονται στη βάση κόστους πλέον
ενός ελαχίστου περιθωρίου κέρδους.

ii)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Θυγατρική εταιρεία Οµίλου ΝΗΡΕΑ ( MIRAMAR
SU URUNLERI VE BALIK YEMI)
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
1.763.178
1.702.370
500

-

1.763.678

1.702.370

Οι αγορές από συνδεµένα µέρη για τη χρήση έγιναν στη βάση κόστους πλέον ενός ελαχίστου περιθωρίου κέρδους.

iii)

Αµοιβές – Παροχές στο διευθυντικό προσωπικό (Εταιρεία)

31.12.2012
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

294.469
294.469

31.12.2011
345.469
345.469

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2012 ανέρχεται σε
31.12.2011: 24 άτοµα).
Όλες οι αµοιβές αφορούν βραχυπρόθεσµες παροχές.

άτοµα 24 (την

5
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iv)

Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
Μητρική ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
v)

31.12.2012

31.12.2011

2.247.630

2.841.327

Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012

31.12.2011

500

-

Υποχρεώσεις από συνδεµένα µέρη
Θυγατρική εταιρεία Οµίλου
ΝΗΡΕΑ ( MIRAMAR SU
URUNLERI VE BALIK YEMI)

6) Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας

H εταιρία είναι 100% ελληνική και διαθέτει σήµερα ηγετική παρουσία στον κλάδο των Επιχειρηµατικής Ζωικής
Παραγωγής, , προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν τον πρωτογενή τοµέα και
την Ελληνική οικονοµία.
Με την αξιοποίηση του έµπειρου και άρτια καταρτισµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού που διαθέτει
καθώς και µε την συµβολή των ∆ιεθνών συνεργασιών µε πρωτοπόρους και καταξιωµένους Οίκους, η εταιρία
προσβλέπει σε ενίσχυση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.
Κλειδί για την ανάπτυξη της αγοράς, στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα µας, και όχι µόνο,
είναι η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της καθώς και η εξωστρέφεια σε χώρες
του εξωτερικού, όπως τα Βαλκάνια, οι αγορές της Β.Αφρικής και των Αραβικών χωρών.

Νέα Αρτάκη, 22 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ

6
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών 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 έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος..

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆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 «KEGO AGRI Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της
επίδοση και τις ταµιακές 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..
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11541
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2011

Σηµ.
6.1
6.2
6.3
6.4

1.695.433
425
8.660
186.000
1.890.518

1.744.161
263
8.728
214.000
1.967.152

339.949
1.340.070
16.335.389
103.985
17.605
100.000
506.458
18.743.456

312.922
1.540.014
16.332.741
117.434
19.462
734.554
19.057.127

20.633.974

21.024.279

6.11
6.11
6.11

6.159.000
150.896
1.422.266
973.670
8.705.832
8.705.832

6.159.000
147.374
1.412.326
674.676
8.393.376
8.393.376

6.12
6.13
6.14

185.384
53.577
65.122
304.083

156.977
77.319
68.087
302.383

6.15
6.16
6.17

5.128.553
5.993.066
502.440
11.624.059
11.928.142

4.668.136
7.212.622
447.762
12.328.520
12.630.903

20.633.974

21.024.279

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2012

31/12/2011

Σηµ.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της χρήσης

526.922

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της χρήσης
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
λήξη της χρήσης
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού

6.18

Αναλώσεις

462.755

877.553

671.354

525.949

526.922

876.580

735.521

15.553.153

14.741.928

(13.518.598)

(12.620.731)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

6.13

(821.986)

(881.755)

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

6.19

(508.081)

(488.427)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

6.20

(597.079)

(583.426)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

6.20

36.332

46.390

(45.199)

(49.016)
(744.455)

Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

6.21

(630.223)

Λοιπά έσοδα

6.22

63.226

52.140

408.125

208.169

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

6.23

(64.851)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

6.23

(31.929)

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων

6.23

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε €

-

(46.636)
(3.661)
(20.000)

311.345

137.872

0,1517

0,0672

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε ευρώ)

31/12/2012
Κέρδη / (ζηµιές) µετά α πό φόρους (Α)

31/12/2011

311.345

1 37.872

-

61

Λοιπά συνολικά έσοδα
Επίδ ραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20%
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

-

61

311.345

1 37.933

311.345

137.933

311.345

1 37.933

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΠΟΣΑ ΣΕ €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανου αρίου 201 1, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ

Μετοχικό κεφάλαιο

6.159.000

Αποθεµα τικό
αναπροσαρµογής
14 7.3 13

Λοιπά αποθ εµατικά

Αποτελέσµατα εις
νέον

1.405.743

543.387

8.255 .443

137 .872

Σύνολο

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2011
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους

-

-

-

137.872

Λοιπά συνολικά έσοδα

-

61

-

-

61

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-

61

-

137.872

137 .933
-

Τακτικό αποθεµατικό χρήσης

-

-

6.583

Συνολικό Ανα γνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως

-

61

6.583

131.289

137 .933

6.159.000

14 7.3 74

1.412.326

674.676

8.393 .376

Υπόλοιπο των Ιδίω ν Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011

(6.583)

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2012
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους

-

-

-

311.345

311 .345

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

-

-

-

311.345

311 .345

3.522

-

(2.411)
(9.939)

Λοιπές µεταβολές

1 .111
-

Τακτικό αποθεµατικό χρήσης

-

-

9.939

Συνολικό Ανα γνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως

-

3.5 22

9.939

298.995

312 .456

6.159.000

15 0.8 96

1.422.266

973.670

8.705 .832

Υπόλοιπο των Ιδίω ν Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση Ταµιακών ροών
(Ποσά σε ευρώ)

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού
Πιστωτικοί Τόκοι
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Kαταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

31/12/2012

31/12/2011

408.125

208.169

45.199

49.016

84.433

170.153

(23.742)

(1.419)

(36.332)

(46.390)

(30.585)

(18.479)

597.079

583.426

235.581
(77.083)

3.760
1.611.347

628.726

(172.523)

(614.457)

(524.722)

(157.084)

1.059.860

(108.479)

1.753.859

(100.000)
(4.733)
36.332

(784)
46.390

(68.401)

45.606

(1.219.555)

(1.210.056)

(1.219.555)

(1.210.056)

(228.096)

589.409

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

734.554

145.145

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

506.458

734.554
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
1. Γενικές πληροφορίες
Η KEGO AGRI A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1999
ως Ε.Π.Ε. και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία το 2008. Η Εταιρεία µετά την αναδοχή του κλάδου της KEGO
δραστηριοποιείται στο «Εµπόριο κτηνοπτηνοτροφικών ειδών» (ισορροπιστές και προµίγµατα για τη χοιροτροφία
και πτηνοτροφία, βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, κτηνιατρικά φάρµακα, εξοπλισµοί χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας,
γενετικό υλικό πτηνοτροφίας) και την παραγωγή γενετικού υλικού χοίρων (Χοιροµητέρες και κάπρους για
αναπαραγωγή, νωπό σπέρµα κάπρων). Είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση 1ο χιλ. Νέας Αρτάκης – Ψαχνών στη
Νέα Αρτάκη.
Η Εταιρεία είναι ανώνυµη, µη εισηγµένη στο ΧΑ και το σύνολο των µετοχών της κατέχονται από τη µητρική
εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’
∆εν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 22 Μαρτίου 2013.

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την
χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται.

2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
2.1.1 Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες.
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούµενη οικονοµική
χρήση εκτός από τις παρακάτω τροποποιήσεις εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική την 1 Ιανουαρίου 2012 και δεν
είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας:
•

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες απαιτήσεις για
γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης

•

∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων
περιουσιακών στοιχείων

2.1.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
δεν έχουν ακόµα εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει νωρίτερη εφαρµογή τους.
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∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων
του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2012. Η
τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα
στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική
στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγµατικές
διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και
καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα παρουσιάζονται
χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο
την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.
•

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές
όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως “µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης
από περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εκτιµούν ότι η εφαρµογή του τροποποιηµένου προτύπου θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
για την χρήση 2013 καθώς και στα συγκριτικά στοιχεία. Περαιτέρω πληροφορίες για την επίδραση παρατίθενται στην
Σηµείωση 10 «Παροχές Προσωπικού».
• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Για
τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις µετονοµάστηκε
σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής
θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών
Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για
συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα
συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς
µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι τροποποιήσεις
αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς
διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων). Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες
πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους
«κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα
από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
•

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση του
∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρµοστεί για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9
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Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο 2011,
µετέφεραν την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής στις 1 Ιανουαρίου 2015. Στις επόµενες φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα
ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η
υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις άλλες φάσεις,
όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Για
τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέµατα
που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά
ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών
οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική
κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη
µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης
της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Για
τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη
∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες.
Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι
από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Για
τις εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηµεροµηνία
εφαρµογής είναι 1 Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις
γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται
µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και
δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το
∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία
αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή
επιτρέπεται. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές
της καταστάσεις.
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η διερµηνεία αυτή
εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη
διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται
στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει τροποποιήσεις των
προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα
16
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µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των
τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τις αναβαθµίσεις αυτές. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών
των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές της καταστάσεις.
o

o
o

o

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ
εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούµενη
περίοδος.
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισµός
συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα.
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήµατος
που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι
Εισοδήµατος.
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα πληροφόρησης µε τις συνολικές
υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή
εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις
ετήσιες.

• Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)
Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ
εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και
του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης
έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης
εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για
πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής»
αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ
27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια,
δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται
πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ
τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονοµικές της καταστάσεις.

•

Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές
επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό
επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίµηση, εισόδηµα από
επενδύσεις ή και τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιµήσει την απόδοση των επενδύσεων στη
βάση της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν οργανισµούς ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων, οργανισµούς επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και
λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που
ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις είναι υποχρεωµένες να ενοποιούν τις συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις
οποίες ασκούν έλεγχο (δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση
στις απαιτήσεις ενοποίησης του ∆ΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις θυγατρικές
αυτές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης, η τροποποίηση παραθέτει
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
οδηγία αυτή.
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2.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
εσόδων και των εξόδων της χρήσεως καθώς και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά
τα οποία έχουν εκτιµηθεί κάτω από διαφορετικές παραδοχές και συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην
εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη
χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.
Οι βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν τη σηµαντικότερη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, κυρίως είναι:
Α. Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη µέχρι τη
λήξη, ως αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή ως διαθέσιµη προς πώληση. Για τις επενδύσεις
που χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39
και συγκεκριµένα το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η
κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από το
εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για εµπορικούς σκοπούς και για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Όλες οι
άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση.
Β. Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων
Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νοµικοί) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που
περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς.
Γ. Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε βάση τις εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν κατόπιν
ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της Εταιρείας σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει
γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου
(π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), η
Εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές απαιτήσεων πραγµατοποιούνται µέσω της
σχηµατισθείσας πρόβλεψης.
∆. Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος
περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σαν αποτέλεσµα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισµό της πρόβλεψης
απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Οι πραγµατικοί φόροι εισοδήµατος µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις
εξαιτίας µελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νοµοθεσία, σηµαντικών αλλαγών στις νοµοθεσίες των χωρών στις
οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισµό της φορολογικής
υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που
προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίµηση, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στη χρήση που πραγµατοποιήθηκε
ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών.
Ε. Ενδεχόµενα γεγονότα
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Η Εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού η διοίκηση λαµβάνει υπόψη τους διακανονισµούς που έχουν πραγµατοποιηθεί και κρίνει ποιοι
από εκείνους δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας. Ο καθορισµός των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων και απαιτήσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες καθώς και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους
κανονισµούς. Μεταβολές των κρίσεων ή των διερµηνειών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο µέλλον.

3. Λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται
παρακάτω.
3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος
µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία που είναι το ευρώ. (λειτουργικό νόµισµα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά τη διάρκεια της
χρήσης και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Όλα τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός των οικοπέδων, κτηρίων, µηχανηµάτων
και τεχνικών εγκαταστάσεων, απεικονίζονται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις αποµείωσης.
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να
εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.
Τα κτίρια και τα οικόπεδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις των κτηρίων και
τυχόν ζηµίες αποµείωσης Οι εκτιµήσεις της εύλογης αξίας πραγµατοποιούνται σε τακτά διαστήµατα προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σηµαντικά από τη
λογιστική του αξία. Με 31/12/2010 η Εταιρεία αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής όσον αφορά
την µέθοδο επιµέτρησης των µηχανηµάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων, ακολουθώντας το µοντέλο
αναπροσαρµογής σε αντικατάσταση της µεθόδου του κόστους.(Βλέπε Σηµείωση 6.1)
Οποιοδήποτε πλεόνασµα αναπροσαρµογής το οποίο προκύπτει από εκτιµήσεις εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων,
µηχανηµάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων πιστώνεται στο κονδύλι “αποθεµατικό αναπροσαρµογής” στην Καθαρή
Θέση, εκτός εάν αντιλογίζει
προηγούµενη ζηµία αποµείωσης οπότε και αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση αποµείωσης, αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτός εάν
αντιλογίζει
προηγούµενο πλεόνασµα αναπροσαρµογής του ίδιου περιουσιακού στοιχείου οπότε και αναγνωρίζεται στην Καθαρή
Θέση. Επιπρόσθετα, οι σωρευµένες αποσβέσεις κατά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής απαλείφονται έναντι του
κόστους του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται ως η αναπροσαρµοσµένη αξία του
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παγίου. Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής µεταφέρεται απευθείας στο υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά την πώληση,
διαγραφή ή πλήρη αποµείωση του περιουσιακού στοιχείου.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων και έχει ως εξής:

Κτίρια
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός

59 έτη
6 - 8 έτη
5 - 10 έτη
3 - 5 έτη

Το κέρδος ή η ζηµία από τη διάθεση των παγίων, προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της
διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του παγίου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Οι υπολειµµατικές αξίες, ωφέλιµες ζωές και µέθοδοι απόσβεσης υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού.

3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

(α) Σήµατα
Τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποµείωση και δεν αποσβένονται λόγω απεριόριστης ωφέλιµης
ζωής αλλά εξετάζονται ετησίως για τυχόν αποµείωσή τους.

(β) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5
χρόνια.
Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα όταν γίνονται. Κόστη που αναλαµβάνονται για προγράµµατα
ανάπτυξης (σχετιζόµενα µε το σχεδιασµό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωµένων προϊόντων), καταχωρούνται ως
άϋλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα έχει επιτυχία λαµβάνοντας υπόψη την
εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα λοιπά
κόστη ανάπτυξης καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται. Κόστη ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα έξοδα δεν
επαναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους. Τα κόστη ανάπτυξης µε περιορισµένη
ωφέλιµη ζωή τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής του
προϊόντος µε τη σταθερή µέθοδο και µέσα σε µία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη.
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η
µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες
δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
3.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα
Η γεωργική δραστηριότητα καθορίζεται από το ∆ΛΠ 41 ως η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργική παραγωγή, ή σε πρόσθετα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα κτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων τα οποία αποτιµώνται
στην εύλογη αξία τους µείον το απαιτούµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. Κέρδη και ζηµίες από την αποτίµηση
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
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στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών βασίζεται στις
αγοραίες τιµές των ωρίµων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

3.5 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται
στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές
πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

3.6 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική
αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται µε βάση του συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ αξίας
των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται
ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
3.7 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και
τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µέχρι 3 µήνες, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και
οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης. Τα προϊόντα της αγοράς
χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων..
3.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται
µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως
που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος
ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια.

3.9 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.

3.10 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά το
χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
3.11 Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.

(β) 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. Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
3.12 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους του προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε τα κόστη που προορίζονται να
αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα όταν η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλους τους όρους που σχετίζονται µε την επιχορήγηση.

3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στην Εταιρεία διαγράφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου.

(γ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών
συµβάσεων.
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(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης τους δηλαδή όταν εγκρίνονται από
το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.
3.14 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η «Εταιρεία» έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά
τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και
της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο
χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση.
Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της
υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της µίσθωσης.

3.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν εγκρίνεται από την
Γενική Συνέλευση των µετόχων.

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειµένου να προχωρήσει σε εµπορική συνεργασία ελέγχοντας τη
φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.

4.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
4.3 Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής
των επιτοκίων.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο της διακύµανσης των επιτοκίων λόγω των δανείων της σε κυµαινόµενο
επιτόκιο. Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 5.993 χιλ. Ευρώ. Το ύψος των δανειακών
υποχρεώσεων είναι σχετικά χαµηλό και
οι τυχόν µεταβολές επιτοκίου δεν επηρεάζουν σηµαντικά τα
αποτελέσµατα. Μια αύξηση/(µείωση) του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% θα είχε ως συνέπεια την
µείωση/αύξηση των µετά από φόρους κερδών κατά 66.865 ευρώ.
5. ∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι:
• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της
• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά µε το κόστος
και φροντίζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια στο σύνολό τους. Προκειµένου να πετύχει
την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία µπορεί να προσαρµόζει το µέρισµα, να προβεί σε
επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες µετοχές.
Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των λοιπών
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αποθεµατικών και των κερδών εις νέον (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας).
Ως ξένα κεφάλαια νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφαιρουµένων των ταµιακών
διαθεσίµων.
Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31.12.2012 και 31.12.2011 για την Εταιρεία διαµορφώνεται ως
εξής:

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο ∆ανεισµού
Μείον: Ταµιακά ∆ιαθέσιµα
Καθαρός ∆ανεισµός
∆είκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

31/12/2012

31/12/2011

8.705.832
5.993.066
506.458
5.486.608
0,63

8.393.376
7.212.622
734.554
6.478.068
0,77

6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οικόπεδα

Μηχανήµατα &
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Λοιπές Πάγιες
Εγκαταστάσεις

Κτίρια

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

279.346

1.402 .254

1 .73 1

56 .86 9

131.419

68.32 6

8.101

-

-

-

-

-

78 4

-

279.346

1.402.254

1.731

56.869

131.419

69.110

8.101

1.948.046
784
1.948.830

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβ ρίου 2011

-

-

-

(23 .767)

279.346

(23.767)
1.378.487

(1 .73 1)
-

(1.731)
-

-

(86.983)

(67.16 2)

-

(7 .40 8)

(16.551)

(1.06 6)

-

(7.408)
49.461

(103.534)
27.885

(68.228)
882

8.101

(155.877)
(48.792)
(204.669)
1.744.161

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

279.346

1.402 .254

1 .73 1

131.419

69.11 0

Προσθήκες

-

2 .700

-

-

-

1.63 6

∆ιαγραφές

-

-

-

-

-

-

279.346

1.404.954

1.731

56.869

131.419

70.746

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

56 .86 9

8.101
(8.101 )

-

1.948.830
4.336
(8.101)
1.945.065

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

-

(23 .767)

Αποσβέσεις χρήσεως

-

(23 .778)

279.346

(47.545)
1.357.409

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβ ρίου 2012

(1 .73 1)
-

(1.731)
-

(7 .40 8)

(103.534)

(68.22 9)

-

(7 .40 8)

(11.703)

(2.07 5)

-

(14.816)
42.053

(115.237)
16.182

(70.304)
442

-

(204.669)
(44.964)
(249.632)
1.695.433

Τα εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιγράφονται στην παράγραφο 8
κατωτέρω.
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6.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

3.155

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

3.155

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011

(2.668)

Αποσβέσεις χρήσης

(225)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011

(2.893)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011

263

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

3.155

Προσθήκες

397

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

3.552

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

(2.893)

Αποσβέσεις χρήσης

(235)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

(3.128)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012

425

6.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

2.935

2.935

∆οσµένες εγγυήσεις

5.725

5.793

8.660

8.728

Σύνολο
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6.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

ποσά σε €

31 /12 /2012

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείω ν 1η
Ιανου αρίου
Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην
ποσότητα των Βιολογικώ ν Περιουσιακών Στοιχείω ν
Μειώσεις από Πω λήσεις Βιολογικώ ν Περιο υσιακών Στοιχείων
Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 31η
∆εκεµβρίου 2012
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ Ο
Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικο ύ-πάγιο
ενεργητικό)

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέµατα-κυκλοφορο ύν ενεργητικό)

31 /12/2011

5 26.922

462.755

876.580

735.521

(877.553)

(671.354 )

5 25.949

526.922

186.000

214.000

186.000

214.000

339.949

312.922

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

339.949

312.922

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5 25.949

526.922

6.5 Αποθέµατα
Ποσά σε €
Εµπορεύµατα
Προιόντα Έτοιµα και Ηµιτελή
Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

1.329.141

1.534.911

206

206

10.723

4.897

1.340.070

1.540.014

Στα αποθέµατα δεν περιλαµβάνονται τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται σε προηγούµενο πίνακα του
παρόντος. Το κόστος πωληθέντων των µη βιολογικών αποθεµάτων ήταν για τη χρήση 2012 € 13.134.947 (2011 €
12.304.694)

6.6 Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Ποσά σε €
Εµπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Πελάτες)
Εµπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Γραµµάτια)
Εµπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Επιταγές
εισπρακτέες)
Μείο ν: πρόβλε ψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις –
καθαρές

31/12/2 012

3 1/12/2011

8.146.766

9.398.672

487.983

323.209

8.297.168

7.125.236

(596.528)

(514.375 )

16.335.389

16.332 .741

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες, εφόσον
κρίνει πιθανή αδυναµία είσπραξής τους. Μέτρο αδυναµίας αποτελεί η παλαιότητα του υπολοίπου, πτώχευση ή
αντικειµενική δυσκολία του οφειλέτη.
Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη
αξία της, καθώς η είσπραξή της αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η επίδραση της
26
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χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε ευρώ
16.945.832 (2011: € 17.184.729)
Η κίνηση του λογαριασµού ¨προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις¨ έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες
Αντιλογισµός (έσοδα από χρησ. & αχρησιµ
προβλέψεις)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2012

31/12/2011

514.375

386.665

87.397

152.066

(5.244)

(24.357)

596.528

514.375

6.7 Λοιπές απαιτήσεις

Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Χρεώστες διάφοροι

19.797

30.485

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

48.021

77.224

Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού

36.167

9.725

103.985

117.434

Σύνολο

Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη
αξία της, καθώς η είσπραξή της αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήµατος θεωρείται ασήµαντη.

6.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ποσά σε €
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

17.605
17.605

19.462
19.462

6.9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων

Ποσά σε €

31/12/2012

Χρεόγραφα

100.000

Σύνολο

100.000

ποσά σε €
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Σύνολο

31/12/2012
100.000
100.000
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Αφορούν αγορασθείσες στην παρούσα χρήση 2012, 125.000 ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας PROBANK αξίας
κτήσεως € 100.000,00 οι οποίες δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά.

6.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
Ποσά σε €

31/12/2012

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσµίας
Σύνολο

31/12/2011

2.991

8.863

353.467

382.363

150.000

343.328

506.458

734.554

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

6.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ποσά σε €

Αριθµός
µετοχών

Υπόλοιπο 1/1/2011

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Υπόλοιπο 31/12/2011

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Υπόλοιπο 31/12/2012

2.053.000

6.159.000

6.159.000

Σύνολο

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών µετοχών της Εταιρείας είναι 2.053.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 3,00 ανά
µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, συµµετέχουν στα κέρδη και έχουν δικαίωµα
ψήφου.

6.11 Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 1/1/2011
Μεταβολή Φορολογικού
συντελεστή από 24% σε 20%
Υπόλοιπο 31/12/2011
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπο 31/12/2012

147.314
61
147.374
3.522
150.896

6.11 Λοιπά αποθεµατικά
Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται τα εξής αποθεµατικά:
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ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ποσά σε €

84.386

Υπόλοιπο 1/1/2011
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από
διανοµή κερδών
Υπόλοιπο 31/12/2011
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από
διανοµή κερδών
Υπόλοιπο 31/12/2012

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1.321.357

1.405.743

6.583

-

6.583

90.969

1.321.357

1.412.326

9.939

-

9.939

100.909

1.321.357

1.422.266

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά έχουν σχηµατισθεί στο παρελθόν βάσει διατάξεων φορολογικών νόµων και ο
αναλογών φόρος εισοδήµατος θα καταβληθεί στην περίπτωση που διανεµηθούν και µε συντελεστή φόρου
εισοδήµατος το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανοµής.

6.12 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ποσά σε €
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου
από την Υπηρεσία
Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (πριν από συµψηφισµούς)
Επίδραση συµψηφισµού αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων

2012

45.313

45.313

10.715

15.464

3.024

3.617

59.053

64.394

(59.053)

(64.394)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (µετά από συµψηφισµούς)

Ποσά σε €
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αποθέµατα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (πριν από συµψηφισµούς)
Επίδραση συµψηφισµού αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (µετά από συµψηφισµούς)

2011

-

2012

-

2011

(197.238)

(181.105)

(47.199)

(40.266)

(244.437)

(221.371)

59.053
(185.384)

64.394
(156.977)
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6.13 Παροχές προσωπικού
α) Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα αξία της
νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµιώσεως στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης.
Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :
Ποσά σε €

31/12/2011

31/12/2011

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσεως

77.319

78.738

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (Σηµείωση 6.13β)

7.900

8.810

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Σηµείωση 6.20)

4.021

4.094

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις

(10.020)

(36.240)

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως

53.577

77.319

31/12/2012

31/12/2011

Προεξοφλητικό επιτόκιο

3,40%

5,20%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

2,00%

3,75%

Πληθωρισµός

2,00%

2,00%

(25.643)

21.916

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

β) Έξοδα παροχών σε εργαζόµενους
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά σε €

Μισθοί - Ηµεροµίσθια Προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζηµίωσης Προσωπικού
Πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας
Προσωπικού

31/12/2012

31/12/2011

(654.387)

(684.963)

(162.662)

(169.896)

(7.900)

(8.810)

2.964
(821.986)

(18.087)
(881.755)

Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2011 σε 24 άτοµα.
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6.14 Προβλέψεις
ποσά σε €

31/12/2012

Λοιπές Προβλέψεις
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

31/12/2011

15.122

18.087

50.000
65.122

50.000
68.087

Οι Λοιπές Προβλέψεις αφορούν πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας.

6.15 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2012 31/12/2011
2.572.398

2.745.828

2.556.155
5.128.553

1.922.308
4.668.136

Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της
βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης, αποτελούν µια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά µέσο όρο
µεταξύ 3-5 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού.

6.16 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

5.993.066

7.212.622

5.993.066

7.212.622

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού της Εταιρείας είναι τα εξής:

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)

31/12/2012

31/12/2011

8,51%

7,55%

Οι συµβατικές ηµεροµηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2012 και της 31.12.2011, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι, έχουν ως εξής:
Ποσά σε €

2012
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός

Ποσά σε €

5.050.857

1.452.219

2011
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός

3.803.800

3.953.375

31

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012
(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ ∆εκεµβρίου 2012)
381

31

6.17 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

32.680

34.079

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

41.645

45.097

Υποχρεώσεις σε φόρους

98.048

104.247

∆εδουλευµένα έξοδα
∆ιάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές
Σύνολο

8.130

10.536

321.937

253.803

502.440

447.762

Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά µέσο όρο µεταξύ 3-5 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

6.18 Πωλήσεις µη βιολογικών- εµπορευµάτων και λοιπού υλικού
ποσά σε €
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου
υλικού
Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και
λοιπών αποθεµάτων

31/12/2012

31/12/2011

15.522.959

14.194.689

-

434.230

30.194

113.010

15.553.153

14.741.928

6.19 Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

(284.072)

(305.621)

Παροχές τρίτων
Σύνολο αµοιβών τρίτων και
παροχών τρίτων

(224.009)

(182.806)

(508.081)

(488.427)
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6.20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
(Χρηµατοοικονοµικά έξοδα)

Ποσά σε €
Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσµένο κόστος και
λοιπά συναφή έξοδα
Έξοδο τόκου από προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

31/12/2012

31/12/2011

(593.058)

(579.332)

(4.021)

(4.094)

(597.079)

(583.426)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Έσοδα τόκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων στο σποσβεσµένο κόστος

36.332

46.390

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

36.332

46.390

31/12/2012

31/12/2011

6.21 Λοιπά Έξοδα

Ποσά σε €
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών
Έντυπα & γραφική ύλη

(709)

(458)

(11.524)

(9.166)

Έξοδα δηµοσιεύσεων

(2.360)

(2.490)

Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων

(3.345)

(20.523)

(203.746)

(209.516)

Έξοδα µεταφορών
Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως
Έξοδα ταξιδίων

(3.628)

(5.704)

(71.009)

(82.665)

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων

(66.497)

(51.769)

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

(97.309)

(161.635)

(5.846)

(1.621)

Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Καθαρά αναλογιστικά ζηµίες (Σηµείωση 6.13α)
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Συνδροµές-Εισφορές

-

(21.916)

(265)

(1.321)

(1.277)

(1.248)

Υλικά άµεσης ανάλωσης

(75.178)

(77.502)

Φόροι - Τέλη

(77.803)

(86.877)

Πρόστιµα & προσαυξήσεις
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

-

(102)

(9.727)

(9.942)

(630.223)

(744.455)
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6.22 Λοιπά Έσοδα
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

3.854

1.584

Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών

6.882

7.423

21.490

7.226

5.338

35.455

19

452

Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη (Σηµείωση 6.13α)
Σύνολο

25.643

-

63.226

52.140

6.23 Φόρος Εισοδήµατος
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας το σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως
εξής:
Ποσά σε €
Φόρος χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο
Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής Φόρου
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών στον υπολογισµό του
αναβαλλόµενου φόρου
Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές
φορολογικές ελαφρύνσεις-δαπάνες µη εκπιπτόµενες)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Πραγµατική ∆απάνη Φόρου

31/12/2012

31/12/2011

64.851

46.636

-

20.000

31.929

3.661

96.780

70.297

408.125

208.169

20%
81.625

24%
49.961

-

(5.058)

15.155

5.394

-

20.000

96.780

70.297

7. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις – Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
α) Η Εταιρεία έχει λάβει εγγυήσεις (έναντι τραπεζών) από τη Μητρική Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE»
ποσού € 10.450.000.
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται
πρόσθετες πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
β) 1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
2. Για τη χρήση 2011 η εταιρεία λόγω υπαγωγής της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994, έλαβε Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης µε Γνώµη χωρίς επιφύλαξη.
3. Επίσης και για τη χρήση 2012 η εταιρεία υπάγεται στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη
και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών
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καταστάσεων χρήσης 2012. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της.

8. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό
€ 2.000.000, για εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου της µητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’.

9. Συνδεµένα µέρη
Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεµένα
µέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως έχουν ως εξής:
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Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Θυγατρική εταιρεία Οµίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.)
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

4.101.624

4.134.143

-

305

4.101.624

4.134.448

31/12/2012

31/12/2011

1.763.178

1.702.370

500

-

1.763.678

1.702.370

31/12/2012

31/12/2011

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
Θυγατρική εταιρεία Οµίλου ΝΗΡΕΑ ( MIRAMAR SU
URUNLERI VE BALIK YEMI)
Σύνολο
Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

294.469

345.469

294.469

345.469

31/12/2012

31/12/2011

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αµοιβές ∆Σ και
µισθοδοσία

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

12.035

18.238

12.035

18.238

31/12/2012

31/12/2011

Εισπρακτέα

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Σύνολο

2.247.630

2.841.327

2.247.630

2.841.327

31/12/2012

31/12/2011

500,00

-

500,00

-

Πληρωτέα

Θυγατρική εταιρεία Οµίλου ΝΗΡΕΑ ( MIRAMAR SU
URUNLERI VE BALIK YEMI)
Σύνολο

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 2012 και το 2011 αναλύονται ως ακολούθως:
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Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε €

31/12/2012

105.469

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές µελών ∆.Σ. εγκεκριµένες από Γεν. Συνελεύσεις

31/12/2011

105.469

189.000

240.000

294.469

345.469

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε €

31/12/2012

Υποχρεώσεις από µισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές
αµοιβές
Υποχρεώσεις από αµοιβές ∆.Σ. εγκεκριµένες από
Γεν.Συνελεύσεις

31/12/2011

4.650

5.394

7.385

12.844

12.035

18.238

10. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
-Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4110 (23-1-2013) αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα από 20% σε 26% για χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου και µετά. Η
αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού κατά συνέπεια δεν έχει
επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του 2012. Κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, η επίδραση
από την παραπάνω µεταβολή του φορολογικού συντελεστή θα ήταν µια αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής
υποχρέωσης κατά € 55.615.
-∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012 γεγονότα τα οποία να
αφορούν την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ).
Νέα Αρτάκη, 22 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 935562

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 340080
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