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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την ∆ιαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009
έως την 31 η ∆εκεµβρίου 2009

Κύριοι Μέτοχοι,
Yποβάλλουµε πρός έγκρισή σας τις ετήσιες ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας
για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις
της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
1.

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως
2009

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009)
είναι τα ακόλουθα:
Στις αρχές του 2009 δροµολογήθηκε η εγκατάσταση νέου ολοκληρωµένου συστήµατος
µηχανοργάνωσης (ERP). Το έργο διήρκησε 12 µήνες µε συνολικό κόστος €1,6εκ. Το νέο
σύστηµα τέθηκε σε λειτουργία την 1/1/2010 και αναµένεται να επιφέρει σηµαντικά οφέλη
στην οργάνωση της εταιρείας και ιδιαίτερα στις διαδικασίες βελτιστοποίησης του
προγραµµατισµού παραγωγής και διανοµής των προϊόντων. Παράλληλα, αναµένουµε ότι
το έργο αυτό θα συµβάλει ουσιαστικά στις συνεχείς προσπάθειες της Εταιρείας για την
αναβάθµιση των συστηµάτων διοικητικής πληροφόρησης, προϋπολογιστικού ελέγχου και
οικονοµικού προγραµµατισµού µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων µηχανογραφικής
επεξεργασίας και ανάλυσης των οικονοµικών µεγεθών.
Στο πρώτο τρίµηνο του έτους ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου φούρνου στο
εργοστάσιο των Οινοφύτων, επένδυση συνολικού κόστους €850χιλ που βελτιώνει την
ποιότητα των προϊόντων και αυξάνει την παραγωγικότητα του εργοστασίου.
Με στόχο και πάλι την µείωση του κόστους και την βελτίωση της ποιότητας, ξεκίνησε
προς το τέλος του έτους η επένδυση για την εγκατάσταση νέας γραµµής παραγωγής
στη Θεσσαλονίκη η οποία αναµένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Μάιο του 2010, µε
συνολικό προϋπολογισµό κόστους €1,400 χιλ..
2.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρειας στη χρήση 2009 ανήλθε σε €116.999.421 έναντι
€117.662.776 το 2008 σηµειώνοντας µικρή µείωση 0,6%.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Εταιρειας τη χρήση 2009 ανήλθαν σε €14.092.592 έναντι
€13.267.900 το 2008, σηµειώνοντας αύξηση 6,2% λόγω, κυρίως, της σηµαντικής µείωσης
κατά 52,9% των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, που ανήλθαν το 2009 σε €1.694.698 έναντι
€3.600.814 το 2008
Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους στη χρήση 2009 ανήλθαν σε €9.702.739 από €9.203.242
το 2008, σηµειώνοντας αύξηση 5,2, %. Ο φόρος εισοδήµατος του 2009 έχει επιβαρυνθεί µε
έκτακτη φορολογική εισφορά €707 χιλ και διαφορές ελέγχου προηγουµένων χρήσεων
€279χιλ..
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Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2009 σε € 27.100.702
(περιλαµβανοµένου και του βραχυπρόθεσµου µέρους του Οµολογιακού ∆ανείου €3.690.000),
σε σύγκριση µε €24.496.925 το 2008 (αύξηση κατά 10,6%), κατά κύριο λόγο επειδή
αυξήθηκε το βραχυπρόθεσµο µέρος του οµολογιακού δανείου κατά €1,2εκ, βάσει του
προγράµµατος αποπληρωµών της σύµβασης του Οµολογιακού ∆ανείου, και οι οφειλόµενοι
φόροι εισοδήµατος (έκτακτη εισφορά).
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στις 31/12/2009 ανήλθαν σε €64.348.642 σε σύγκριση µε €
65.742.860 (µείωση
κατά 2,1%) κυρίως λόγω της µείωσης του µακροπρόθεσµου
οµολογιακού δανείου από €59.040.000 στις 31/12/2008 σε €55.350.000 στις 31/12/2009.
3.

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας και
σύγκριση µε προηγούµενη χρήση
2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ:

2008

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i)

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ €)

116.999

117.663

ii) Κέρδη προ φόρων (σε χιλ €)

14.093

13.268

iii) Κέρδη µετά φόρων (σε χιλ €)

9.703

9.203

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Κύκλος εργασιών

12,0%

11,3%

ii) Καθαρά κέρδη µετά φόρων / Κύκλος εργασιών

8,3%

7,8%

15,1%

16,2%

0,92

1,08

0,06

0,04

0,43

0,38

2,5

2,28

2,14

1,96

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
i)

Γ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης µετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια
∆. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
i)

Ξένα κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

ii) Βραχυπρόθεσµα δάνεια / Ίδια Κεφάλαια
Ε. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού
(ρευστότητα)
ii) Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(δείκτης ρευστότητας)
iii) Κυκλοφορούντα χωρίς αποθέµατα
/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (άµεση ρευστότητα)
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4.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

Το κυριότερο χρηµατοπιστωτικό µέσο που χρησιµοποιεί η Εταιρεία είναι το Μακροπρόθεσµο
Οµολογιακό ∆άνειο. Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να
µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. Στα πλαισια των δραστηριτήτων
της, η Εταιρεια εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς
τους κινδύνους, οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω.
•

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις µακροπρόθεσµες
δανειακές υποχρεώσεις. Το Οµολογιακό ∆άνειο της Εταιρείας είναι µε µεταβλητό επιτόκιο
Euribor, σηµαντική αύξηση του οποίου ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα
αποτελέσµατα της εταιρείας.
•

Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε
σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο από µεταβολές λοιπών νοµισµάτων έναντι του Ευρώ. Τα
χρηµατικά διαθέσιµα και οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ, αρα
δεν εκθέτουν την εταιρεία σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.
•
Πιστωτικός κίνδυνος
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του
ενεργητικού. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συµβάσεις µε µέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια. Όπου κρίνεται σκόπιµο λαµβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις
για της παρεχόµενες πιστώσεις.
•
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων και εφεδρικών τραπεζικών πιστωτικών ορίων.
•
Εύλογη Αξία
Τα ποσά που εµφανίζονται στον συνηµµένο ισολογισµό για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της
βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

3

•

Κίνδυνος Κεφαλαίου (Μόχλευση)

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα
της εταιρείας να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονοµική οντότητα και στο µέλλον, για να είναι σε
θέση να προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους και οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους και
να διατηρήσει µία κατάλληλη κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστους του κεφαλαίου.
5.

Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας για τη
χρήση 2010

Η εταιρεία προβλέπει οτι κατα την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική
δραστηριότητα στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά της κλειόµενης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρειας
δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει την πορεία της αγοράς, δεδοµένης της ρευστότητας και
αστάθειας που επικρατούν στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η ∆ιοίκηση
επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός στα µερίδια της εγχώριας αγοράς που πιθανόν να
προκύψουν από την αναδιοργάνωση της αγοράς και αφετέρου στην συγκράτηση των εξόδων
εφόσον αυτό είναι εφικτό.
6.

Αλλα σηµαντικά γεγονότα

Απο την λήξη της κλειόµενης χρήσεως 31/12/2009 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας
εκθέσεως, µε εξαιρεση τα ανωτέρω, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε
να αναφερθούν εδώ.
Αθήνα , 14 Μαΐου 2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και την
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις 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 δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, 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
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ν. Ψυχικό 26 Μαΐου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνα ∆. Καψάλη
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16021

MonDay Π Α Π Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό
Α .Μ . Σ .Ο .Ε.Λ . 1 12
Ανεξάρτητο µέλος της DFK International
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(∆ΠΧΠ)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στις 14 Μαΐου 2010, ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, και αυτές έχουν δηµοσιευθεί µε την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.papadopoulou.gr
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

31/12/2009

31/12/2008

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

5.1

37.869.891

38.093.914

Αύλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

48.090.564

46.528.775

Υπεραξία

5.3

2.061.981

2.061.981

Συµµετοχές σε θυγατρικές

5.4

60.000

60.000

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

5.5

-

4.407.311

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

98.841

98.871

88.181.277

91.250.852

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις

5.6

9.605.464

7.787.489

5.7

28.587.306

29.658.096

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

5.8

6.162.419

6.518.353

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.9

23.213.365

11.840.013

67.568.554

55.803.951

155.749.831

147.054.803

10.500.000

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.10

10.500.000

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

5.10

1.828.903

1.828.903

Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον

5.11

51.971.584

44.486.115

64.300.487

56.815.018

59.040.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό ∆άνειο

5.12

55.350.000

Επιχορηγήσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

5.13

4.699.435

3.508.436

5.14

3.084.985

3.194.424

5.5

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

1.214.222

-

64.348.642

65.742.860

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις

5.15

18.487.075

18.193.216

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα

5.16

4.216.737

3.843.709

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι

5.17

706.890

-

Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακού δανείου

5.12

3.690.000

2.460.000

27.100.702

24.496.925

91.449.344

90.239.785

155.749.831

147.054.803

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2008

Σηµ.
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων

5.18
5.22

Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα εκµεταλλέυσεως
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (καθαρά)

5.19
5.22
5.22
5.20

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Έσοδα από τόκους
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.21
5.21
5.21

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

5.23

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά φόρων

116.999.421
(56.591.586)

117.662.776
(59.257.345)

60.407.835

58.405.431

738.696
(37.898.156)
(7.321.874)
(189.211)

950.487
(36.339.246)
(8.042.319)
1.894.361

15.737.290

16.868.714

386.201
2.487
(2.033.386)

428.817
915
(4.030.546)

14.092.592

13.267.900

(4.389.853)

(4.064.658)

9.702.739

9.203.242

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2008

9.702.739

9.203.242

Σηµ.

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά φόρων

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους
Αναβαλλόµενη φορολογία
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

5.5

(2.217.270)
7.485.469

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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9.203.242

Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2008

4.280.000

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών

6.220.000

Λοιπά
αποθεµατικά και
∆ιαφορά υπέρ το Αποτελέσµατα
εις νέον
άρτιο

1.828.903

∆ιανοµή κερδών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

44.902.873

51.011.776

(6.220.000)

0

(3.400.000)

(3.400.000)

9.203.242

9.203.242

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008

10.500.000

1.828.903

44.486.115

56.815.018

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2009

10.500.000

1.828.903

44.486.115

56.815.018

7.485.469

7.485.469

51.971.584

64.300.487

∆ιανοµή κερδών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009

10.500.000

1.828.903

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2008

14.092.592

13.267.900

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
(Κέρδη)/ζηµιά από πώληση/διαγραφή παγίων
Απόσβεση επιχορηγήσεων
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

3.405.028

3.564.863

26.821

(2.535.583)

(315.716)

(165.381)

309.552

563.297

Έσοδα από επενδύσεις

(388.688)

(429.732)

Χρεωστικοί τοκοί και συναφή έξοδα

2.049.106

4.046.171

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων

(1.817.975)

(2.795.737)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

1.426.754

293.212

666.887

(257.188)

(2.049.106)

(5.403.122)

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης η που
σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις σε προσωπικό

(418.991)

(408.437)

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος

(278.700)

(5.178.125)

16.707.564

4.562.138

(4.780.867)

(3.292.136)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Ίδρυση θυγατρικής

(60.000)

Αγορά ενσώµατων και ασώµατων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων

11.252

8.500.000

1.506.715

1.516.576

388.688

424.655

(2.874.212)

7.089.095

(2.460.000)

(12.000.000)

0

(3.400.000)

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

(2.460.000)

(15.400.000)

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

11.373.352

(3.748.767)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

11.840.013

15.588.780

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

23.213.365

11.840.013

Είσπραξη επιχορηγήσεων
Έσοδα από επενδύσεις εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση υποχρεώσεων κοινού οµολογιακού δανείου
Μερίσµατα πληρωθέντα

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1.

Γενικές πληροφορίες

Η Βιοµηχανία Μπισκότων και Ειδών ∆ιατροφής Ε. Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. (εφ’ εξής η
Εταιρεία) µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01/Β/86/1569 συστάθηκε το 1971 και είναι µία βιοµηχανική και
εµπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία µπισκότων και
ειδών διατροφής.
Στης 31 ∆εκεµβρίου 2009 η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου συµµετείχε άµεσα στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 100%.
Με την απόφαση 2326-30/1/2008 (ΦΕΚ 821 7/2/2008) της Νοµαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε η
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, από την Εταιρεία, της µητρικής της εταιρείας µε την
επωνυµία «Ελληνική Τροφίµων ΑΕ» η οποία συµµετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά 60%. Με την Έγκριση της απορρόφησης η Ελληνική Τροφίµων ΑΕ έπαυσε να
υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο, οι µετοχές της ακυρώθηκαν και εκδόθηκαν µετοχές της
Εταιρείας, τα δε περιουσιακά της στοιχεία και οι δραστηριότητές της ενσωµατώθηκαν στην
Εταιρεία αναδροµικά από την ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (31 Αυγούστου
2007).
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Αθήνα.
Λειτουργούν τέσσερα εργοστάσια της Εταιρείας τα οποία βρίσκονται στον Ταύρο,
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και ένα κέντρο διανοµής στην Μάνδρα Αττικής.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως
εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Κωνσταντίνος Χ. Αργυρόπουλος, Μέλος
Ευάγγελος Χ. Αργυρόπουλος, Μέλος
Ανδρέας-Θωµάς Ι. Ακάβαλος, Μέλος
Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός, Μέλος
Αικατερίνη Καρατζά, Μέλος
Αικατερίνη Γ. Σαριδάκη, Μελος

Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη
και δεν είναι εισηγµενες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
ανερχόταν σε 961 άτοµα. (2008: 991 άτοµα).
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Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

2.
2.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Η κατάσταση οικονοµικής θέσης, η κατάσταση συνολικών εσόδων, η κατάσταση µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων, η κατάσταση ταµειακών ροών και οι σηµειώσεις (εφεξής οι Οικονοµικές
Καταστάσεις) µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2009 καλύπτουν την χρήση από 1 Ιανουαρίου
2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 και είναι οι ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάxθηκαν για δεύτερη φορά από την Εταιρεία
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης [εφεξής ∆ΠΧΠ] µετά
από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 134 §2 του ΚΝ 2190/1920 για την προαιρετική εφαρµογή των προτύπων αυτών για
τουλάχιστον πέντε συνεχείς χρήσεις.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ περιλαµβανοµένων των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων [∆ΛΠ] και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή ∆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 της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία, τα ενσώµατα πάγια στοιχεία (γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, µηχανολογικός
εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) τα οποία κατά την
ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, (1 Ιανουαρίου 2007) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία
τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία. Επίσης, οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της
συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευµένων
εσόδων και εξόδων [accruals basis] και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων.
Η προετοιµασία των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί
από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας τον σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες
επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την
περίοδο αναφοράς.
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι
εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα, σε υιοθέτηση παραδοχών και σε
υποκειµενικές κρίσεις οι οποίες, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από την ∆ιοίκηση
λογικές.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τον
χρόνο που πραγµατοποιούνται.
Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες ή οι
υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.
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Συγκεκριµένα έχουν εκδοθεί νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες καθώς και τροποποιήσεις
των υφιστάµενων προτύπων 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 και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
(α) Οι παρακάτω τροποποιήσεις λογιστικών προτύπων και νέων διερµηνειών έχουν
εφαρµογή από την λογιστική χρήση που αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµόζεται για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι : η κατάσταση
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας
καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει
όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων
µε τα “λοιπά εισοδήµατα” (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις
(“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών
προτύπων να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Οι
οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση
(κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η Εταιρεία επέλεξε να παρουσιάζει δύο καταστάσεις
(κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) στην παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2009.
Τροποποίηση ∆ΛΠ 23 “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αφορά την κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν.
Η εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση
δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποίηση ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση” και ∆ΛΠ 1
(Τροποποίηση) “Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων” - Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable”µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από
τον κάτοχο (“puttable”) και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση να
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο
∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα “puttable” µέσα
που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Τροποποίηση ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” –
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής
αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται,
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος
κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής
αντιστάθµισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η
τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει της οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποίηση ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών”Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των “προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting
conditions)”, µε την εισαγωγή του όρου “προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting
conditions)” για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια οντότητα είτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η τροποποίηση αυτή
δεν επηρεάζει της οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποίηση ∆ΠΧΠ 7 “Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία και
τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση µε την
εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση µιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και
συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε οποιεσδήποτε µεταφορές µεταξύ των επιπέδων
της ιεραρχίας και λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση µε το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα,
τροποποιούνται οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση µε τα
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιµοποιούνται
για τη διαχείριση της ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει σηµαντικά της
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΠ 8 “Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων” (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 ‘Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα’, σύµφωνα
µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης
και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/∆ιοικητικό Συµβούλιο της
οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται
στις
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν
είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 13 “Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008)
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής
επιβράβευση πιστότητας όπως “πόντους” ή “ταξιδιωτικά µίλια” σε πελάτες που αγοράζουν
αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
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(β) Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις λογιστικών προτύπων και νέων
διερµηνειών έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που
αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27
“Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση
επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τµήµατος (“contingent
consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που
οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµιές
που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας ελέγχου
θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την
ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε
µετόχους µειοψηφίας. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις.
Τροποποίηση ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση” - Ταξινόµηση
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε
σκοπό την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών
ως συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆.Λ.Π. 39.
Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 2ο στάδιο:
Μεθοδολογία αποµείωσης 3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το πρότυπο, η
οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει: α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και β) των
χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). Η ύπαρξη µόνο δύο κατηγοριών – αποσβεσµένο κόστος
και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του
νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. Η επίδραση από την εφαρµογή του
∆ΠΧΑ 9 αξιολογείται και δεν αναµένεται να υπάρχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις ∆ΠΧΑ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2010)
Η τροποποίησης αφορά τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης
του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους
δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Εταιρεία εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές
δεν θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. Η εφαρµογή της
τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 “ Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών” (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει την έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση
στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εφαρµογή του
αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 15 “Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας” (εφαρµόζεται για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της
ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης
της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο
πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ιερµηνεία 16 “Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό” (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µια οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου
νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και
πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία
παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µια οικονοµική οντότητα πρέπει να
καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για
το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 17 “∆ιανοµή µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού στους µετόχους”
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η ∆ιερµηνεία αυτή έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις είτε διανοµής στους µετόχους µιας
οντότητας στοιχείων ενεργητικού µη χρηµατικών, όπως παγίων, συµµετοχών ή ποσοστών
ιδιοκτησίας σε άλλες οντότητες, είτε διανοµής στους µετόχους µε δυνατότητα επιλογής
χρηµατικών ή µη χρηµατικών στοιχείων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

19

Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες (συνέχεια)

∆ιερµηνεία 18 “Μεταφορά στοιχείων ενεργητικού από πελάτες” (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009)
Η ∆ιερµηνεία αυτή αφορά τη λογιστική αντιµετώπιση των περιπτώσεων όπου παραχωρούνται
σε οντότητα πάγια περιουσιακά στοιχεία από πελάτες της ή των περιπτώσεων που
λαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα από πελάτες της οντότητας µε σκοπό την κατασκευή ή την
απόκτηση από την οντότητα παγίου περιουσιακού στοιχείου και κατόπιν την σύνδεση των
πελατών της σε δίκτυο και τη συνεχή παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε αυτούς. Η
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 19 “Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών
Τίτλων” (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2010)
Η ∆ιερµηνεία εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι
µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως
αποτέλεσµα η οντότητα εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο
ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η ∆ιερµηνεία 19 αφορά µόνο τη λογιστική του
οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. ∆εν έχει εφαρµογή όταν ο πιστωτής είναι επίσης άµεσος ή
έµµεσος µέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα
ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή µέρη πριν και µετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής
περιλαµβάνει διανοµή κεφαλαίου από ή προς την οντότητα. Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις που εξοφλούνται µέσω έκδοσης συµµετοχικών τίτλων σύµφωνα µε τους
αρχικούς όρους της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρµογής
της ∆ιερµηνείας. Η ∆ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
(γ) Ετήσιες βελτιώσεις 2009 από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το 2009 έκανε κάποιες τροποποιήσεις σε
πρότυπα που ισχύουν ως τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων. Οι ηµεροµηνίες
εφαρµογής των τροποποιήσεων αυτών διαφέρουν κατά πρότυπο και οι περισσότερες
ισχύουν για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010. Η Εταιρεία δεν αναµένει οι
τροποποιήσεις αυτές να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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2.3

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Τα οικονοµικά µεγέθη της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικά
Τρόφιµα ΑΕ» δεν είναι σηµαντικά, συνεπώς, η Εταιρεία έχει επιλέξει την απαλλαγή από την
παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που δίνεται από την παράγραφο 10
του ∆ΛΠ 27.
2.4

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν
σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
2.5

Συνενώσεις επιχειρήσεων και Υπεραξία

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της εξαγοράς. Με βάση αυτή τη
µέθοδο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων) λογίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία
αντιπροσωπεύει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία
που δεν µπορεί να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να καταχωριστούν ξεχωριστά και
αποτιµάται αρχικά στο κόστος που είναι το υπερβάλλον του κόστους της εξαγοράς πάνω από
το δικαίωµα του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της επιχείρησης που
έχουν καταχωρηθεί. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιµάται στο ιστορικό κόστος µείον τυχόν
σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο
αποµείωσης σε ετήσια βάση.
2.6

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Επιχειρησιακός τοµέας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα
χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους
που συνεπάγεται. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και παρακολουθεί τις
δραστηριότητές της σε έναν επιχειρησιακό τοµέα, συγκεκριµένα δε αυτόν των τροφίµων
(µπισκότα, ζαχαροειδή και φρυγανιές), ο οποίος είναι και ο µοναδικός τοµέας πληροφόρησης.
2.7

Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης

Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές
οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της
περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις
τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από
συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών
στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
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2.8

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος (τεκµαρτό κόστος
βάσει των διατάξεων του ∆ΠΧΠ 1) µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
αποµείωσης. Όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 5.1, η Εταιρεία το 2007 προέβη στην
αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων, µηχανηµάτων και µηχανολογικού
εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων και επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και οι εύλογες αξίες
αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (1 Ιανουαρίου
2007) στα ∆ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα αποτελέσµατα εις νέον.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγµατοποιούνται. Οι βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων
εφόσον αυτές επιµηκύνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή
µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου
διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω
οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν
από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την
οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των
άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε
συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Η ωφέλιµη ζωή για κάθε κατηγορία παγίου που χρησιµοποιήθηκε είναι η εξής:
Κατηγορία
Κτίρια και εγκαταστάσεις
Συσκευαστικές µηχανες
Λοιπά µηχανήµατα και εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
από 30 έως 50 έτη
15 έτη
25 έτη
12 έτη
από 5 έως 10 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. Σε περίπτωση που οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η αποµείωση καταχωρείται άµεσα ως έξοδο
στα αποτελέσµατα. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων
ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
2.9

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας)

Τα αύλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από το εµπορικό σήµα, δίκτυο πωλήσεων
αντιπροσώπων και λογισµικό. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά,
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Σε συνένωση/εξαγορά επιχειρήσεων τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης. Μετά την αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο
κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Η αξία
των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, αποσβένεται στην
περίοδο της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Η λογιστική
αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Η
ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση και
οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Εκτιµάται ότι η ωφέλιµη ζωή
των εµπορικών σηµάτων και του δικτύου πωλήσεων είναι απεριόριστη και θα
χρησιµοποιούνται κατά την όλη διάρκεια της Εταιρείας. Το λογισµικό εκτιµάται ότι έχει
ωφέλιµη ζωή επτά ετών. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση ετησίως.
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2.10

Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων

Τα έξοδα έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα κατά την πραγµατοποίησή τους. Τα έξοδα
ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καταχωρούνται
στα έξοδα όταν πραγµατοποιηθούν.
2.11

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει την αξία
των περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση να
µπορεί η λογιστική αξία να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό
µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη κατά τα έξοδα πώλησης) και της
αξίας χρήσης (όπως υπολογίζεται από τις καθαρές ταµειακές ροές).
Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία
του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση που καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσης.
2.12

Αποθέµατα

Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του
κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Τα από ιδιοπαραγωγή
προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους
παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος των ετοίµων και
ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν
στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες,
εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα (χωρίς να περιλαµβάνει κόστη δανεισµού) και κόστος
συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών, εµπορευµάτων και των ετοίµων προϊόντων
καθορίζεται µε βάση του σταθµικού µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
εκτιµώµενη τιµή πώλησης των αποθεµάτων µείον τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την
πώλησή τους.
2.13

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά
από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί
απαιτήσεων αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.
Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται
κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται
στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη
διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την
είσπραξή της.
2.14

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (προθεσµιακές καταθέσεις).
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2.15

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την
έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση
του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
2.16

∆άνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν σηµαντικά
άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι τα
επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα
εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
2.17

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων)

Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των κερδών, προσδιορίζεται µε βάση
την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγµατοποιούνται τα κέρδη. Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό δίκαιο τα κέρδη των
ανώνυµων εταιρειών στην τρέχουσα χρήση φορολογούνται µε συντελεστή 25%.
Το έξοδο για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει
βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση και
υπολογίζεται µε συντελεστή φόρου 25%.
2.18

Αναβαλλόµενος φόρος

Αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της φορολογικής
βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους
φορολογικούς συντελεστές, για τα αδιανέµητα κέρδη, που αναµένεται να εφαρµοστούν στην
περίοδο κατά την οποία θα αναγνωρισθεί φορολογικά η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων καταχωρούνται στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων, όταν καταχωρείται η υποχρέωση καταβολής µερίσµατος.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι
αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρίζεται είτε
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων είτε απευθείας στην Καθαρή Θέση αν αφορά στοιχεία που
έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι αναβαλλόµενοι φόροι έχουν
υπολογισθεί βάσει της µεθόδου της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των φορολογικών βάσεων των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους.
2.19

Κόστη ∆ανεισµού

Τα κόστη δανεισµού
πραγµατοποιούνται.

αναγνωρίζονται

ως
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2.20

Παροχές στο προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας είναι κυρίως ασφαλισµένο για την κύρια σύνταξη στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι σχετικές εισφορές που καταβάλλονται συµπεριλαµβάνονται στις
αµοιβές προσωπικού. Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε
είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Οι αποζηµιώσεις που
καταβάλλει η εταιρεία στους απολυόµενους ή συνταξιοδοτούµενους υπαλλήλους είναι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/1920. Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του
προσωπικού υπολογίζονται αναλογιστικά και αναγνωρίζονται σε κάθε ηµεροµηνία
Ισολογισµού. Φορολογικά, η υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού αναγνωρίζεται
προς έκπτωση µε την καταβολή.
2.21

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται στα έσοδα, µε βάση
την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη (αποσβέσεις ή έξοδα)
τα οποία και επιχορηγούν (ενσώµατα πάγια ή έξοδα). Οι επιχορηγήσεις που αφορούν
στοιχεία του ενεργητικού (ενσώµατα πάγια) περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
2.22

Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι
ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•

υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων
γεγονότων,
θεωρείται πιθανή η εκροή οικονοµικών πόρων για το διακανονισµό της υποχρέωσης,
και
είναι εφικτό να προσδιορισθεί µε τρόπο αντικειµενικό το ποσό της υποχρέωσης.

Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη
µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα συµβούν.
2.23

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
•
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των επιστροφών, εκπτώσεων,
κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος φόρου προστιθέµενης αξίας «ΦΠΑ»,
αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Οι πωλήσεις γίνονται είτε µετρητοίς, είτε επί
πιστώσει.
•
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που αφορούν οι υπηρεσίες.
•
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
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2.24

Κέρδη Ανά Μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.
2.25

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση κατά την περίοδο στην
οποία αυτά εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

Το κυριότερο χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι το µακροπρόθεσµο δάνειο. Η Εταιρεία κατέχει
επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές
υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της Εταιρείας κατά
τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη
διαχείριση καθενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω.
•

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις µακροπρόθεσµες
δανειακές υποχρεώσεις. Το σύνολο των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας είναι µε
µεταβλητό επιτόκιο. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των
επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων
που απορρέουν από αυτές.
Σε περίπτωση µεταβολής του επιτοκίου κατά +1% ή -1% οι επιδράσεις στα ίδια κεφάλαια και
στα αποτελέσµατα της Εταιρείας θα επιβαρυνθούν η αυξηθούν κατά € 272.000 αντιστοίχως.
•

Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και Ευρωζώνη και ως εκ τούτου δεν
εκτίθεται σε σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις µεταβολές
λοιπών νοµισµάτων έναντι του Ευρώ.
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3.
•

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)
Πιστωτικός κίνδυνος

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του
ενεργητικού. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συµβάσεις µε µέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια. Όπου κρίνεται σκόπιµο λαµβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις
για της παρεχόµενες πιστώσεις.
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αναλύεται ως
εξής:

Εµπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2009

31/12/2008

28.587.306
6.162.419
23.213.365

29.658.096
6.518.353
11.840.013

Η Εταιρεία προβαίνει σε προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων. Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και
2008 το σύνολο των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων (προ προβλέψεων) ήταν €
38.498.594 και € 38.627.997 αντίστοιχα και οι προβλέψεις ήταν € 3.748.869 και € 2.451.548
αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 9,7% και 6,3% τα οποία η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί
ικανοποιητικά.
•

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων και αχρησιµοποίητων τραπεζικών πιστωτικών ορίων.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν:

∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

3.690.000

14.760.000

40.590.000

23.410.702

Σύνολο
59.040.000
23.410.702
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3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

•

Κίνδυνος Κεφαλαίου (Μόχλευση)

Η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση µιας υγιούς σχέσεως ιδίων προς ξένων κεφαλαίων ώστε
να µειωθούν οι κίνδυνοι απότοµης µεταβολής στη κερδοφορία ως αποτέλεσµα µόχλευσης
κεφαλαίων.
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια συν τον καθαρό
δανεισµό.

Σύνολο ∆ανείων
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2009

31/12/2008

59.040.000

61.500.000

(23.213.365)

(11.840.013)

Καθαρός δανεισµός

35.826.635

49.659.987

Ίδια κεφάλαια

64.300.487

56.815.018

100.127.122

106.475.005

35,8%

46,6%

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

Παρατηρείται ότι ο συντελεστής µόχλευσης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχει βελτιωθεί σε σχέση
µε το 2008.
•

Εύλογη Αξία

∆εν υφίσταται διαφορά µεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Οι λογιστικές αξίες που εµφανίζονται στον συνηµµένο ισολογισµό για τα διαθέσιµα, τις
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τις εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις,
είναι σχεδόν ίδιες µε τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης
τους.
Η λογιστική αξία των δανείων είναι ίδια µε την εύλογη αξία επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε
τοπικό νόµισµα και είναι έντοκα µε κυµαινόµενο επιτόκιο.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2009

31/12/2008

28.587.306
6.162.419
23.213.365

29.658.096
6.518.353
11.840.013

18.487.075
4.923.627

18.193.216
3.843.709

3.690.000

2.460.000

55.350.000

59.040.000

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούµενες στο
αναπόσβεστο κόστος
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούµενες στο
αναπόσβεστο κόστος
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4.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

Οι περιοχές που εµπεριέχουν το µεγαλύτερο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες,
ή όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία
είναι οι εξής:

•

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία

Η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο τυχόν αποµείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της
υπεραξίας σε ετήσια βάση. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται
προσδιορισµός της αξίας χρήσης της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών. Ο εν λόγω
προσδιορισµός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών
της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο
προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών
ροών. Οι πραγµατικές µελλοντικές ταµειακές ροές καθώς και το επιτόκιο προεξόφλησης
µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.

•

Φόρος εισοδήµατος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται
για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Οι υποχρεώσεις για
αναµενόµενους φόρους από φορολογικό έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιµήσεων και
παραδοχών που στηρίζονται σε ελέγχους προηγουµένων χρήσεων. Ο τελικός προσδιορισµός
τυχόν πρόσθετου φόρου είναι αβέβαιος αλλά εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα µεγέθη
της εταιρείας.

•

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Η Εταιρεία προβαίνει τακτικά σε επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις
επισφαλείς απαιτήσεις λαµβάνοντας υπόψη την γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
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5.
5.1

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ενσώµατα Πάγια στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Κτήρια και
Εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
& µηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα
και λοιπό
εξοπλισµό

Aκινητ/σεις
υπό
εκτέλεση

9.483.328

23.056.590

1.733.437

1.724.304

1.119.687

41.934.446

Προσθήκες / Μετατάξεις

58.331

1.488.494

156.438

476.141

1.112.732

3.292.136

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές / Καταστροφές

(1.788)

(6.208)

4.817.100

9.539.871

24.538.876

1.889.875

2.194.173

2.232.419

45.212.314

0

440.692

2.815.533

367.163

347.493

(751.803)

3.219.078

Γήπεδα

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες / Μετατάξεις
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές / Καταστροφές

4.817.100

(6.272)

(14.268)

0

0

(93.394)

(32.236)

(194.976)

0

(320.606)

4.817.100

9.980.563

27.261.015

2.224.802

2.346.690

1.480.616

48.110.786

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008

0

365.640

2.386.626

267.685

575.098

0

3.595.049

Αποσβέσεις περιόδου

0

385.734

2.469.433

297.718

370.466

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
3.523.351

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές / Μετατάξεις

0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

0

751.374

4.856.059

565.403

Αποσβέσεις περιόδου

0

452.314

2.299.012

199.638

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές / Μετατάξεις

0

0

(83.026)

(5.269)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

0

1.203.688

7.072.045

759.772

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκ. 2009

4.817.100

8.776.875

20.188.970

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκ. 2008

4.817.100

8.788.497

19.682.817

945.564

0

7.118.400

454.064

0

3.405.028

(194.238)

0

(282.533)

1.205.390

0

10.240.895

1.465.030

1.141.300

1.480.616

37.869.891

1.324.472

1.248.609

2.232.419

38.093.914

Σηµειώνεται ότι επί των ενσωµάτων παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν υποθήκες ή
προσηµειώσεις.
Το 2007 η Εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών να διενεργήσει εκτίµηση της
αξίας των γηπέδων, των κτιρίων, των µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού, των
µεταφορικών µέσων και των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για σκοπούς µετάβασης στα
η

∆ΠΧΠ κατά την 1 Ιανουαρίου 2007. Οι εκτιµητές, επίσης, προσδιόρισαν τις οικονοµικές
ωφέλιµες διάρκειες ζωής των στοιχείων των κτιρίων από την ηµεροµηνία κτήσης ή
κατασκευής καθώς και την υπολειπόµενη οικονοµική ωφέλιµη ζωή. Επιπροσθέτως, οι
εκτιµητές προσδιόρισαν και την υπολειπόµενη οικονοµική ωφέλιµη ζωή των στοιχείων των
µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού. Οι αποσβέσεις στην συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων
καθορίστηκαν µετά την αφαίρεση από την ωφέλιµη οικονοµική ζωή κάθε παγίου, των ετών
που παρήλθαν από την ηµεροµηνία κτήσης ή κατασκευής ως την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ.
Η Εταιρεία χρησιµοποίησε στον ισολογισµό πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ τις εύλογες αξίες
όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, ως τεκµαρτό κόστος βάσει της εξαίρεσης που
παρέχεται από το ∆ΠΧΠ 1.
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5.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα αύλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Εµπορικά
Σήµατα

∆ίκτυο πωλήσεων
Αντιπροσώπων

Λογισµικό

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες χρήσης
∆ιαγραφές
Αποσβέσεις
Προβλέψεις αποµείωσης

36.881.675

9.647.100

0

46.528.775

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

36.881.675

9.647.100

0

46.528.775

1.561.789

1.561.789

1.561.789

48.090.564

Προσθήκες χρήσης
∆ιαγραφές
Αποσβέσεις
Προβλέψεις αποµείωσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009

36.881.675

9.647.100

Η παραπάνω αξία λογισµικού αφορά το κόστος κτήσης (αγοράς και εγκατάστασης)
λογισµικού του οποίου η λειτουργία θα αρχίσει το 2010.

5.3

Υπεραξία

Η υπεραξία ύψους € 2.061.981 προέκυψε από την εξαγορά, από την εταιρεία Ελληνική
Τροφίµων ΑΕ, από την General Biscuit SA το 60% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το
τίµηµα κατεβλήθη σε µετρητά. Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω συναλλαγή
προσδιορίστηκε µε βάση τις εύλογες αξίες της (pro forma) λογιστικής κατάστασης της 31ης
Αυγούστου 2007 των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
επιµερισµό του τιµήµατος εξαγοράς.

5.4

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Το ποσό των € 60.000 αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως από την εταιρεία του 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικά Τρόφιµα ΑΕ». Τα
οικονοµικά µεγέθη της θυγατρικής εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν τα εξής:
€
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Ίδια Κεφάλαια

389.864
366.186
23.678
68.595

∆εν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης της συµµετοχής.
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5.5

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσει στις
χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή διακανονιστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι. Σύµφωνα µε
τον ισχύον φορολογικό νόµο ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων για την
χρήση 2009 είναι 25%.
Με τον νέο φορολογικό νόµο (Ν. 3842/2010) ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) επί των αδιανέµητων κερδών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2010 οι συντελεστές φορολογίας ορίζονται ως
εξής:
∆ιαχειριστική περίοδο
Συντελεστής φορολογίας
2010
24%
2011
23%
2012
22%
2013
21%
Για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και
µετά και που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών στα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας,
ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει φόρο
µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Επίσης, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει φόρο µε
συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή
κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2011. Από το φόρο αυτό αφαιρείται ο φόρος που έχει καταβληθεί για
τα εισοδήµατα αυτά. Οι φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων καταχωρούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων, όταν καταχωρείται η υποχρέωση καταβολής µερίσµατος. Η κίνηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε
την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 έχει ως ακολούθως:
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)
(Χρέωση) /
πίστωση στην
(Χρέωση) /
κατάσταση
πίστωση στα
αποτελεσµάτων
ίδια κεφάλαια
31/12/2009
31/12/2008
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Yπεραξία που προέκυψε από την αποτίµηση των ενσώµατων
παγίων στοιχείων σε εύλογες αξίες

(5.590.105)

0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία

(9.718.151)

9.718.151

0

0

(777.713)

(777.713)

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

(5.590.105)

(228)

(2.219)

(15.308.484)

8.938.219

(2.447)

97.389

(29.827)

67.562

0

7.616

7.616

533.821

136.906

670.727

449.754

(111.617)

338.137

0

33.389

33.389

66.955

(1.796)

65.159

0

(6.370.265)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης
∆ιαφορά στα κέρδη από πώληση παγίων
∆ιαφορά αποσβέσεων ενσώµατων παγίων ακινήτων
Επίδραση της αναπροσαρµογής των αποσβέσεων των
επιχορηγήσεων
∆εδουλευµένα έξοδα
Πρόβλεψη για τέλη διαφήµισης
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

286.810

209.032

495.842

Λοιπές προβλέψεις

0

(111.123)

(111.123)

Προβλεψη για καταστροφη αποθεµατων

0

35.520

35.520

Προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού

638.885

(21.888)

Φορολογική αξία µεταφερόµενων ζηµιών

17.642.181

(12.488.694)

(2.217.270)

2.936.217

19.715.795

(12.342.482)

(2.217.270)

5.156.043

4.407.311

(3.404.263)

(2.217.270)

(1.214.222)

Συνολική αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)
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2008

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)
(Χρέωση) /
(Χρέωση) /
πίστωση στην
πίστωση
κατάσταση
στα ίδια
αποτελεσµάτων
κεφάλαια
31/12/2008
31/12/2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
∆ιαφορά αποσβέσεων παγίων στοιχείων προς πώληση

(341.477)

Yπεραξία που προέκυψε από την αποτίµηση των ενσώµατων
παγίων στοιχείων σε εύλογες αξίες

(5.590.105)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

341.477

0

0

0

0

(5.590.105)

(9.718.151)

0

(9.718.151)

(228)

0

(228)

(5.931.582)

(9.376.902)

0

(15.308.484)

∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης

109.142

(11.753)

0

97.389

Αντιλογισµός αναπροσαρµογών Ν. 2065 περιουσιακών στοιχείων
προς πώληση

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

417.644

(417.644)

0

0

∆ιαφορά αποσβέσεων ενσώµατων παγίων ακινήτων
Επίδραση της αναπροσαρµογής των αποσβέσεων των
επιχορηγήσεων

301.626

232.195

0

533.821

468.402

(18.648)

0

449.754

∆εδουλευµένα έξοδα

529.023

(529.023)

0

0

68.285

(1.330)

0

66.955

Πρόβλεψη για τέλη διαφήµισης
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

286.810

0

0

286.810

Προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού

607.913

30.972

0

638.885

11.304.556

0

(11.304.556)

0

6.337.625

11.304.556

17.642.181

14.093.401

5.622.394

0

19.715.795

8.161.819

(3.754.508)

0

4.407.311

Ζηµιά από ακύρωση ιδίων µετοχών
Φορολογική αξία µεταφερόµενων ζηµιών

Συνολική αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)

5.6

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:
2009

2008

1.257.480
5.054.448
3.441.536
9.753.464
(148.000)
9.605.464

941.713
3.918.826
2.926.950
7.787.489
7.787.489

2009

2008

Πελάτες
Επισφαλείς πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες

19.375.288
1.244.646
10.422.900
31.042.834

20.138.409
1.158.207
9.519.687
30.816.303

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(2.455.528)

(1.158.207)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών

28.587.306

29.658.096

Eµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων
Σύνολο αποθεµάτων

5.7

Εµπορικές απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
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5.8

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Προκαταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Παρακρατούµενος φόρος τόκων
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων
ΦΠΑ εισπρακτέος
∆εδουλευµένα έσοδα
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Επισφαλείς χρεώστες
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωµές
Προκαταβολές επί αποδόσει λογαριασµού
∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού
Λοιπά
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές προκαταβολές
απαιτήσεις

5.9

και

2009

2008

2.631.506
79.591
921.340
1.219.980
61.807
52.847
1.293.341
750.000
53.327
229.939
162.082
7.455.760

2.633.030
79.591
855.692
1.359.265
65.230
76.439
1.293.341
1.241.850
16.138
110.439
80.677
7.811.694

(1.293.341)

(1.293.341)

6.162.419

6.518.353

λοιπές

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:

∆ιαθέσιµα στα ταµεία
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες- όψεως
Προθεσµιακές καταθέσεις
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2009

2008

10.161
6.703.204
16.500.000
23.213.365

13.069
3.326.944
8.500.000
11.840.013
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5.10

Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 10.500.000
αποτελούµενο από 525.000 κοινές ανώνυµες µετοχές αξίας € 20 η κάθε µία.
Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο δηµιουργήθηκε στη χρήση 1991 και ανήρχετο
την 31η ∆εκεµβρίου 2009 σε € 1.828.903.
5.11

Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον

Το τακτικό αποθεµατικό, αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά αποθεµατικά και τα αποτελέσµατα εις
νέον αναλύονται παρακάτω:

Τακτικό Αποθεµατικό
Aποθεµατικό επενδύσεων Ν. 3299/2004
Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον
Ειδικά Αποθεµατικά
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

2009

2008

3.500.000

3.500.000

18.612.995

18.612.995

6.039.234
4.877.993
18.941.362
29.858.589

6.039.234
4.877.993
11.455.893
22.373.120

51.971.584

44.486.115

Τακτικό Αποθεµατικό
Σύµφωνα µε την εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα καθαρά κέρδη της
χρήσης, να µεταφέρουν κατ’ελάχιστον ποσό ίσον µε το 1/20 αυτών προκειµένου να
σχηµατίσουν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το 1/3 του καταβληµένου
µετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν είναι διανεµητέο και χρησιµοποιείται
αποκλειστικά προς εξίσωσιν προ πάσης διανοµής µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.

Aποθεµατικό επενδύσεων Ν. 3299/2004
Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2007) η Εταιρεία σχηµάτισε από τα
φορολογηθέντα αποτελέσµατα εις νέον της χρήσης 2005 το αποθεµατικό επενδύσεων του Ν.
3299/2004 ύψους € 18.612.995. Σύµφωνα µε την απόφαση 23904/∆ΒΕ 2565/Ν.3299/04 (29
∆εκεµβρίου 2006) της 1ης Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων,
∆ιεύθυνση Βιοµηχανικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ποσό του
αποθεµατικού αυτού δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
Ειδικά αποθεµατικά
Τα ειδικά αποθεµατικά είναι φορολογηθέντα και µη διανεµηθέντα κέρδη που έχουν
σχηµατισθεί βάσει ειδικών διατάξεων και νόµων.
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Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά αφορούν αφορολόγητα
αποθεµατικά ειδικών διατάξεων και νόµων, απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και
αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο τα οποία αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους
και τα οποία είναι µη φορολογήσιµα ή εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση µε την
παρακράτηση στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεµατικά αυτά
υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης τους. Στην
παρούσα φάση η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείµει ή κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριµένα
αποθεµατικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση.
Από τα παραπάνω λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον δεν µπορεί να διανεµηθεί
ποσό ύψους € 14.085.667 εκ του οποίου ποσό € 11.149.450 αφορά την καθαρή θετική
διαφορά από την επιµέτρηση των ενσώµατων παγίων στην εύλογη αξία τους κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και µειωµένο µε την
διαγραφή παγίων και της διαφοράς στις αποσβέσεις λόγω χρήσης και ωφέλιµης ζωής.
5.12

Οµολογιακό ∆άνειο

Το υπόλοιπο του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 59.040.000 (2008: € 61.500.000)
αναλύεται ως εξής:
Οµολογιούχος
EFG Eurobank Ergasias AE
Alpha Τράπεζα ΑΕ
Εκ του οποίου:
Βραχυπρόθεσµο µέρος
Μακροπρόθεσµο µέρος

2009

2008

29.520.000
29.520.000
59.040.000

30.750.000
30.750.000
61.500.000

3.690.000
55.350.000
59.040.000

2.460.000
59.040.000
61.500.000

Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει ως εξής:
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών

€
3.690.000
14.760.000
40.590.000

€
2.460.000
14.760.000
44.280.000

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυµαινόµενο (Euribor πλέον περιθωρίου). Το επιτόκιο κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 1.892% (31η ∆εκεµβρίου 2008 ήταν 3,961%).
5.13

Επιχορηγήσεις

Η κίνηση των επιχορηγήσεων είναι η κάτωθι:

2009

2008
2.157.241

Προσθήκες

3.508.436
1.506.715

Αποσβέσεις

(315.716)

(165.381)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου

4.699.435

3.508.436

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
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5.14

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανέρχεται σε €
3.084.985. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας οι εργαζόµενοι δικαιούνται
αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Εργαζόµενοι που
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα
αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα
ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για
δεδουλευµένες παροχές σε κάθε χρήση µε αντίστοιχη αύξηση της σχετικής αναλογιστικής
υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι
αυτής της υποχρέωσης.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσά της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού
σε περίπτωση συνταξιοδότησης που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό της Εταιρείας:
2009

2008

3.194.424

3.039.564

309.552

563.297

Μείον: Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις

(418.991)

(408.437)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.084.985

3.194.424

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πρόβλεψη χρήσης

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
2009

2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,25%

4,75%

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών

4,50%

5,00%

Πληθωρισµός

2,20%

2,50%

2009

2008

4.853.600
4.193.311
9.440.164
18.487.075

5.330.031
3.801.093
9.062.092
18.193.216

5.15

Εµπορικές υποχρεώσεις

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές εσωτερικού
Προµηθευτές εξωτερικού
Επιταγές πληρωτέες
Γραµµάτια πληρωτέα
Σύνολο

5.16

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα

Οι λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις
Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού
Πιστωτές διάφοροι
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
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1.304.992
228.245
755.845
831.803
1.391
1.094.461
4.216.737

1.175.720
453.402
806.418
661.040
12.915
734.214
3.843.709
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5.17

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι

Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι € 706.890 αφορά την έκτακτη εισφορά του 2009.

5.18

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις αναλύονται ως έξης:

Εµπορευµάτων
Προϊόντων
Πρώτων υλών και υλικών

5.19

2009

2008

11.848.710
105.043.853
106.858
116.999.421

11.293.062
106.207.301
162.413
117.662.776

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

Τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής:

Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις
Έσοδα κυλικείου
Έσοδα πρατηρίου
Παρεπόµενα και διάφορα άλλα έσοδα
∆ιάφορα έσοδα

5.20

2009

2008

315.716
165.273
41.898
108.786
105.798
1.225
738.696

165.381
39.011
101.127
640.754
4.214
950.487

2009

2008

Λοιπά έσοδα και (έξοδα) καθαρά

Τα λοιπά έσοδα και (έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Ζηµίες από καταστροφή αποθεµάτων

(602.707)

(306.999)

Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση/διαγραφή παγίων

(26.821)

2.535.583

Λοιπά ανόργανα έσοδα / (έξοδα)

440.317

(334.223)

(189.211)

1.894.361
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5.21

Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Τόκοι µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας, ρέπος

2009

2008

1.915.977

3.915.354

117.409

115.192

2.033.386

4.030.546

386.201

428.817

Τόκοι από δάνεια εκδοθέντα
Έσοδα από τόκους

Μερίσµατα από συµµετοχές

386.201

428.817

(1.647.185)

(3.601.729)

2.487

915

2.487

915

(1.644.698)

(3.600.814)

Κέρδη από αποτίµηση και πώληση συµµετοχών,
παραγώγων και λοιπών επενδύσεων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
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5.22

Ανάλυση εξόδων ανά κέντρο κόστους

Η ανάλυση των εξόδων ανά κέντρο κόστους αναλύεται ως εξής:

2009

Κόστος
Πωλήσεων

Έξοδα
διάθεσης

Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Έξοδα εγκαταστάσεως
Προβλέψεις
Κόστος Α’ και Β ύλες, αναλώσιµα και
εµπορεύµατα
Μεταφορά R & D στο κόστος
πωλήσεων
Τεκµαρτά έσοδα από ιδιόχρηση και
καταστροφή αποθεµάτων

17.635.413
70.239
2.403.393
164.270
843.064
0
2.805.180

7.297.907
413.928
1.154.005
321.449
27.091.619
15.720
392.646

0

1.210.882

Σύνολο

56.591.586

37.898.156

Κόστος
Πωλήσεων

Έξοδα
διάθεσης

2008

Αµοιβές προσωπικού

Έξοδα
διοίκησης

3.784.934
1.123.817
1.291.639
268.402
540.986
0
191.065
62.874
58.157

R&D

Χρηµατοοικονοµικά
αποτελεσµατα
(καθαρά)

244.163
12.580
6.129
0
23.660
0
16.137

0
0
0
0
0
2.033.386
0

0

0

33.092.995

Σύνολο

28.962.417
1.620.564
4.855.166
754.121
28.499.329
2.049.106
3.405.028
62.874
1.269.039
33.092.995

302.669

(302.669)

0

(725.637)

(725.637)
0
7.321.874

Έξοδα
διοίκησης

0

R&D

2.033.386

Χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα
(καθαρά)

103.845.002

Σύνολο

17.240.983

6.994.161

3.703.881

193.580

28.132.605

58.265

419.220

1.168.243

11.191

1.656.919

2.813.733

1.368.345

1.158.618

6.131

5.346.827

Φόροι – Τέλη

166.456

352.280

299.407

374

818.517

∆ιάφορα έξοδα

999.635

26.666.257

1.271.195

18.401

28.955.488

2.863.262

447.796

233.769

20.036

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

15.625

Έξοδα εγκαταστάσεως
Προβλέψεις
Κόστος Α’ και Β ύλες, αναλώσιµα και
εµπορεύµατα
Μεταφορά R & D στο κόστος
πωλήσεων
Τεκµαρτά έσοδα από ιδιόχρηση και
καταστροφή αποθεµάτων

119.246

(1.100.985)

Σύνολο

59.257.345

75.562

4.030.546

4.046.171
3.564.863

85.379

85.379

121.827

316.635

35.847.037

35.847.037

249.713

(249.713)

0
(1.100.985)

36.339.246
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5.23

Φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αναλύεται ως εξής:

Τρέχον φόρος εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Έκτακτη εισφορά Νόµου 3808/2009
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων
χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος

5.24

2009

2008

0

0

706.890

0

278.700

310.150

3.404.263

3.754.508

4.389.853

4.064.658

Κέρδη ανά µετοχή

Ο υπολογισµός κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:
2009

2008

9.702.739

9.203.242

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

525.000

525.000

Βασικά κέρδη ανά µετοχή

18,4814

17,5300

Καθαρό κέρδος µετά φόρων

5.25

Μερίσµατα

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2009. Η πρόταση αυτή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Με την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26 Φεβρουαρίου 2010 εγκρίθηκε η
διανοµή µερίσµατος, ύψους € 2.935.639, από φορολογηµένα κέρδη προηγουµένων χρήσεων
που είχαν µεταφερθεί σε ειδικό αποθεµατικό του άρθρου 23Β του Νόµου 2601/98 και είναι
δυνατή πλέον η διανοµή τους ως µέρισµα.
5.26

Ανάλυση συναλλαγών και υπολοίπων µε συνδεδεµένα µέρη

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της περιόδου που
έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως ακολούθως:
•
•
•
•

Η Εταιρεία κατέβαλλε µισθώµατα ύψους € 1.020.000 για την µίσθωση από την ΙΚΕ
Ακίνητα τα οικόπεδα και κτίρια επί της Π. Ράλλη 26, Ταύρος καθώς και µηχανολογικό
εξοπλισµό (2008: € 840.000).
Η Εταιρεία πώλησε προϊόντα και εµπορεύµατα στα Ελληνικά Τρόφιµα ΑΕ ύψους €
366.186 (2008: € 327.697).
Η απαίτηση της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 από τα Ελληνικά Τρόφιµα ΑΕ
ανέρχεται σε € 71.347 (2008: € 120.250).
Αµοιβές 2009 προς τα µέλη ∆ιοικήσεως ανέρχονται σε € 555.970 (2008: € 429.280).
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5.27
•

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
∆ικαστικές υποθέσεις

Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εκτιµά ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές
αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας
της.
•

Φορολογικά θέµατα

Τον ∆εκέµβριο 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 και 2008. Η
Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε την καταβολή πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης ύψους €
278.700 πλέον την µη αναγνώριση λογιστικών διαφορών. Το ποσό της φορολογικής
επιβάρυνσης επιβάρυνε την χρήση 2009 και η µη αναγνώριση λογιστικών διαφορών µείωσε
της φορολογικές ζηµιές µε σχετική επίδραση στον αναβαλλόµενο φόρο. Οι φορολογικά
ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας είναι η χρήση 2009. Η Εταιρεία θεωρεί ότι πρόσθετοι φόροι
που πιθανόν να προκύψουν κατά µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους δεν κρίνονται
σηµαντικοί και συνεπώς δεν χρειάζεται να σχηµατισθεί πρόβλεψη έναντι τέτοιων πρόσθετων
φόρων.
•

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού € 3.696.716 εκ των οποίων
ποσό € 3.308.000 είναι προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά της επιχορηγήσεις (2008:
€ 1.757.040).
•

∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα

Την 31 ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία είχε ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως το
2013. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει συµβολαίων
λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ανέρχονται συνολικά για τα επόµενα
τέσσερα χρόνια σε € 500.016 (2008: € 860.801).
Επίσης, την 31 ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία είχε µισθώσει τα οικόπεδα, κτίρια και
µηχανολογικό εξοπλισµό επί της Π. Ράλλη 26, Ταύρος. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα
µισθώµατα ενοικίασης βάσει συµβολαίων µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ανέρχονται
συνολικά για τον επόµενο χρόνο σε € 1.020.000 (2008: € 2.057.280).
•

∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες

Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
προβλέπει την υλοποίηση, µέχρι το έτος 2011, επενδυτικού προγράµµατος συνολικού ύψους
€ 28.635.377 εκ του οποίου € 10.022.382 θα χρηµατοδοτηθεί µε επιχορήγηση δηµοσίου και €
18.612.995 από ίδια συµµετοχή. Από το επενδυτικό πρόγραµµα η Εταιρεία είχε υλοποιήσει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 συνολικές δαπάνες ύψους € 11.896.435 και είχε εισπράξει
επιχορήγηση € 3.006.715. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 οι επενδύσεις που υπολείπονται να
γίνουν µέχρι το 2011 ανέρχονται σε € 16.476.442 και το υπόλοιπο της επιχορήγησης του
δηµοσίου ανέρχεται σε € 7.015.667.

5.28

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που να επηρεάζουν σηµαντικά
της συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Η Πρόεδρος και
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Ένα Μέλος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός
∆ιευθυντής

Ο ∆ιευθυντής
Λογιστηρίου

Παπαδοπούλου Ιωάννα
Α.∆.Τ. ΑΕ 032123

Ακάβαλος Ανδρέας-Θωµάς
Α.∆.Τ. Π 292462

Μιχάλης Λαµπρόπουλος
Α.∆.Τ. Φ 044664

Μιχάλης ∆έτσης
Α.∆.Τ. Λ 070855
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