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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας «FOODLINK Α.Ε.» και του Ομίλου «FDL GROUP» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως
την 30η Ιουνίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και
τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/20.
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου
5 του ν. 3556/2007.

ΑΘΗΝΑ , 20 Αυγούστου 2012
Οι βεβαιούντες
Βασίλειος Καρακουλάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αχιλλέας Μάμαλης
Διευθ. Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Ελευθεριάδης
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012 του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας FOODLINK AE
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες

της εταιρίας

«FOODLINK Α.Ε.», καθώς και του ομίλου «FDL GROUP» για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης,
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει
στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ
του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η σημαντική άνοδος του τζίρου είναι το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου
του 2012 . Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης:
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρείας εμφανίζουν σημαντική άνοδο της τάξης του 60,85% και
18,29% αντίστοιχα. Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου οφείλεται τόσο σε αύξηση κύκλου εργασιών των
εταιρειών του ομίλου όσο και στην προσάρτηση στον όμιλο της εταιρείας VELOSTRANS A.E..
Το μικτό κέρδος για τον όμιλο εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο σε ποσοστό 50%, ενώ για την εταιρεία η
αντίστοιχη μείωση είναι της τάξης του 85,07% γεγονός που οφείλεται στην έναρξη νέων συνεργασιών και στα
έξοδα έναρξης αυτών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι το Μικτό Περιθώριο Κέρδους να κυμανθεί για τον όμιλο σε
ποσοστό 6,13% έναντι 19,71% την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ενώ για τον όμιλο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι
2,53% έναντι 20,04.
Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 1.420.722,31€ και για την
εταιρία στο ποσό των 945.165,93€ την τρέχουσα περίοδο έναντι ποσού για τον Όμιλο 1.017.100,14€ και για την
εταιρία 1.009.438,42€ την προηγούμενη περίοδο, αντιπροσωπεύοντας για το 2012 περίπου ποσοστό 9,57%
επί του τζίρου για τον Όμιλο έναντι 11,02% το 2011 ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την εταιρία είναι 8,70%
έναντι 10,99%. Η μείωση των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης στο 2012 οφείλεται σε επιτυχημένες σχετικές
προσπάθειες της Διοίκησης του Ομίλου.
Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων εμφανίζουν ζημιές για τον όμιλο ύψους 863.407,21€ και για την
εταιρεία 998.351,63 έναντι κερδών ύψους 770.542,17 και 803.685,78€ αντίστοιχα για το α’ εξάμηνο του 2011.
Κατόπιν των ανωτέρω και αναλογιζόμενη των αντιξοοτήτων της ελληνικής οικονομίας ιδιαίτερα κατά το α’
εξάμηνο του 2012, η διοίκηση της εταιρίας δηλώνει ικανοποιημένη από την σημαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών της που είναι αποτέλεσμα της σύναψης σημαντικών συνεργασιών με ορισμένες από τις μεγαλύτερες
εταιρείες τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο, πετυχαίνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τους στόχους
που είχε θέσει κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα η διοίκηση επισημαίνει ότι οι ζημιές του
πρώτου εξαμήνου οφείλονται στα έξοδα έναρξης των εν λόγω συνεργασιών και θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του
δεύτερου εξαμήνου θα είναι εντυπωσιακά καλύτερα έτσι ώστε να οδηγηθεί ο όμιλος σε θετικό ετήσιο
αποτέλεσμα.
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/5/2012 πραγματοποιήθηκε κανονικά όπως είχε
προγραμματισθεί, χωρίς να συζητηθεί κάποιο θέμα εκτός από αυτά που είχαν ορισθεί στην πρόσκληση.
Εγκρίθηκε μέρισμα επί των κερδών 2011 ύψους 0,01€ ανά μετοχή ενώ εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με
αντικατάσταση του μέλους κου Παπαδόπουλου Ιωάννη από την κα Πυρούδη Αργυρώ.
Τον Ιανουάριο του 2012 παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. κος Σωτήριος Χήνος και αντικαταστάθηκε από
τον κο Μπόμπολη Παναγιώτη.
Κατά την τρέχουσα χρήση και κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
πραγματοποιήθηκε έναρξη υποκαταστημάτων στην Μαγούλα Αττικής, στον Ασπρόπυργο Αττικής και στα
Οινόφυτα Βοιωτίας.
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο σημαντικότερος κίνδυνος για την FOODLINK Α.Ε., καθώς και για την πλειονότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι η συνεχώς μεγαλύτερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Η εταιρία παρουσιάζει επαρκή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο εξάρτησης από
συγκεκριμένους πελάτες της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες της κυμαίνεται από τριάντα ημέρες έως έξι
μήνες.
Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα ο Όμιλος συνεργάζεται με ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες της εταιρίας με τα
πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα σχετικά χαμηλά επιτόκια και τους
υπόλοιπους όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να
επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρίας. Το ύψος δανεισμού της εταιρίας την 30/6/2012
ανερχόταν σε 9,076 εκατ. € και του Ομίλου 10,199 εκατ. €. μεγάλο μέρος του οποίου οφείλεται σε δανεισμό
(ομολογιακό δάνειο) για την χρηματοδότηση της αγοράς γειτονικής εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο Αττικής
που ανήκε στην εταιρεία ΕΒΓΑ. Ενδεχόμενες αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των επιτοκίων βάσης –
Euribor) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η εταιρία θα βαρύνεται με επιπλέον κόστος
δανεισμού.
Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρίας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν
πλήρη γνώση του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών. Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη του Ομίλου
βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την γενική διεύθυνση της εταιρίας και του
Ομίλου. Η υποδομή της εταιρίας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους επιπτώσεις στην πορεία των
εργασιών της.
Περιβαλλοντικά θέματα
Ο Όμιλος , πάντα πρωτοπόρος και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πιστεύοντας
ότι η ανακύκλωση αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια χώρα, προκρίνει σταθερά τις εταιρίες
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ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαχείρισης συσκευασιών, με σκοπό
την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων γενικά και την ουσιαστική αξιοποίηση τους μέσω επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης αυτών. Έτσι συνεχίζεται και το 2012 η συνεργασία με την εταιρεία «Γενική Ανακύκλωση» .
Επίσης ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και του βιομηχανικού εξοπλισμού, προκειμένου να μειωθούν
στο ελάχιστο οι απώλειες ενέργειας.
Τέλος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών της δεν απαιτείται ουδεμία
σχετική άδεια από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και δεν συντρέχει ουδεμία υποχρέωση τους για συμμόρφωση με
περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, που να έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την ανταγωνιστική θέση της
εταιρίας στην αγορά.

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
20/08/2012
Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

Καρακουλάκης Βασίλειος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ της 30/06/12

Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ασώματα πάγια στοιχεία

5.2

2.062.996,54

2.107.504,16

226.321,25

269.871,82

Ενσώματα πάγια στοιχεία

5.1

11.539.549,43

10.336.945,72

10.895.844,70

9.715.508,65

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

5.3

0

0

2.769.958,24

2.768.958,24

43.119,67

3.340,00

43.119,67

3.340,00

652.073,00

592.919,60

645.483,00

585.452,00

14.297.738,64

13.040.709,48

14.580.726,86

13.343.130,71

10.269.413,57

8.905.902,81

6.971.204,42

6.249.549,37

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

864.640,10

517.923,69

1.035.104,75

155.845,39

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Λοιπά βραχυπρόθ. χρηματ/ικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματικά Διαθέσιμα

109.898,75

233.169,35

103.748,65

201.587,04

609.223,52

609.223,52

609.223,52

609.223,52

2.398.242,49

4.217.734,75

1.658.182,43

3.939.478,25

Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού

14.251.418,43

14.483.954,12

10.377.463,77

11.155.683,57

Σύνολο Ενεργητικού

28.549.157,07

27.524.663,60

24.958.190,63

24.498.814,28

Λοιπές επενδύσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμου
ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις

5.4

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.5

1.624.124,04

1.856.141,76

1.624.124,04

1.856.141,76

Διαφορά υπέρ το άρτιο

5.6

1.538.765,01

1.538.765,01

1.538.765,01

1.538.765,01

Αποθεματικά

2.007.442,76

2.007.442,76

2.003.134,52

2.003.134,52

Κέρδη/(ζημίες) εις νέον

2.775.518,06

3.754.355,78

2.682.253,07

3.785.166,52

7.945.849,87

9.156.705,31

7.848.276,64

9.183.207,81

2.700.000,00

3.150.000,00

2.700.000,00

3.150.000,00

373.429,43

0,00

335.913,09

0,00

435.371,66

435.371,66

397.736,51

397.736,51

118.190,00

118.190,00

83.190,00

83.190,00

389.381,12

325.932,78

502.532,74

443.545,52

4.016.372,21

4.029.494,44

4.019.372,34

4.074.472,03

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια

5.7

Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

5.8

Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

Σύνολο Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές

5.9

7.783.563,98

5.329.024,35

5.781.266,63

4.543.960,34

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες την επόμενη χρήση
Δεδουλευμένες και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

5.10

6.103.481,87

5.580.168,40

5.028.883,44

4.369.518,66

5.11

1.022.191,82

1.406.000,72

1.011.239,34

1.406.000,72

1.677.697,31

1.926.221,48

1.269.152,24

836.917,57

0,00

97.048,90

0,00

84.737,15

16.586.934,98

14.338.463,85

13.090.541,65

11.241.134,44

28.549.157,07

27.524.663,60

24.958.190,63

24.498.814,28

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ της 30/06/12

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

5.12

5.13

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

30/6/2011

14.847.537,69

Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

30/6/2012

5.14

Φόρος εισοδήματος
Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2012

30/6/2011

9.230.809,91

10.861.530,25

9.182.006,91

(13.937.171,64)

(7.411.554,44)

(10.586.812,82)

(7.341.542,56)

910.366,05

1.819.255,47

274.717,43

1.840.464,35

(1.420.722,31)

(1.017.100,14)

(945.165,94)

(1.009.438,42)

(140.065,49)

96.129,48

(181.364,10)

97.276,65

(212.985,45)

(127.742,64)

(146.539,02)

(124.616,80)

(863.407,21)

770.542,17

(998.351,63)

803.685,78

(63.448,34)

(184.159,89)

(58.987,22)

(180.371,97)

(926.855,55)

586.382,28

(1.057.338,85)

623.313,81

0

914

0

914

(926.855,55)

587.296,28

(1.057.338,85)

624.227,81

(0,24)

0,16

(0,27)

0,17

3866962

3623500

3866962

3623500

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς
πώληση
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Περιόδου

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους
ανά μετοχή
Βασικά

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών, βασικός
Βασικός
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
30/6/2012

(Έμμεση Μέθοδος)

30/6/2011

30/6/2012

30/6/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων

(863.407,21)

770.542,17

(998.351,63)

803.685,78

Αποσβέσεις

475.310,49

385.304,52

372.287,67

327.244,97

(Τόκοι και συναφή έσοδα)

(90.747,73)

(40.886,85)

(90.658,32)

(40.886,85)

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

303.733,18

176.912,61

237.197,34

173.610,39

(175.111,27)

1.291.872,45

(479.524,94)

1.263.654,29

(1.363.510,76)

167.302,41

(721.655,05)

153.192,31

(346.716,41)

47.850,34

(879.259,36)

43.554,06

(59.153,40)

0,00

(60.031,00)

0,00

2.454.539,63

(481.354,96)

1.237.306,29

(607.654,16)

(274.284,64)

293.685,32

399.761,31

270.790,21

Προσαρμογές για
καθαρών
ροών
δραστηριότητες :

την συμφωνία των
από
λειτουργικές

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές
και
λοιπές
βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αύξηση/(Μείωση) σε:
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες
και λοιπές
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Πληρωμές φόρου εισοδήματος

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων
στοιχείων)
Πωλήσεις
ασώματων και ενσώματων παγίων
στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Αγορές / Αυξήσεις συμμετοχών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

0,00

(178.601,22)

0,00

(175.299,00)

0,00

(34.955,17)

0,00

(28.650,85)

235.763,16

1.105.799,17

(503.402,75)

919.586,86

(1.137.785,33)

(242.324,33)

(1.061.920,72)

(104.444,65)
42.000,00

90.747,73

40.886,85

(39.779,67)

90.658,32

40.886,85

(40.779,67)

(1.086.817,27)

(201.437,48)

(1.012.042,07)

(21.557,80)

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

523.313,47

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων

(1.003.930,72)

(1.188.667,46)

659.364,78

(1.179.654,01)

4.500.000,00

(1.003.930,33)

4.500.000,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για επιστροφές κεφαλαίου

(232.017,72)

(232.017,72)

Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ/κών εξόδων

(255.803,18)

(189.267,73)

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

(13.938,20)

(13.938,20)

(968.438,15)

3.297.394,34

(765.851,00)

3.306.407,79

(1.819.492,26)

4.201.756,03

(2.281.295,82)

4.204.436,85

4.217.734,75

1.600.749,02

3.939.478,25

1.481.509,83

2.398.242,49

5.802.505,05

1.658.182,43

5.685.946,68
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Υπόλοιπα 1/1/2012
Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ
Υπόλοιπα 1/1/2012, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 01/01/12-30/06/12
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από
φόρους
Διανομή μερισμάτων
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις

Σύνολο Καθαρών αναγνωρισθέντων
κερδών και (ζημιών) περιόδου
Μεταφορές / Αγορές - Πωλήσεις Ιδίων
Μετοχών
Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
30/06/12

Σημ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Διαφορά Από 'Εκδοση
Μετοχών Υπέρ το 'Αρτιο

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων Εις Νέο

Aποθεματικά

Συνολικά ίδια κεφάλαια

1.856.141,76
0

1.538.765,01
0

2.007.442,76
0

3.754.355,78
0

9.156.705,31
0

1.856.141,76

1.538.765,01

2.007.442,76

3.754.355,78

9.156.705,31

0,00
(926.855,55)

(926.855,55)

(38.669,62)
(13.312,55)

(38.669,62)
(232.017,72)
(13.312,55)

0

(978.837,71)

(1.210.855,43)

0,00

0

0,00

(232.017,72)
(232.017,72)

0

(232.017,72)

0,00

0,00

(978.837,71)

(1.210.855,43)

1.624.124,04

1.538.765,01

2.007.442,76

2.775.518,06

7.945.849,87
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπόλοιπα 1/1/2012
Προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ
Υπόλοιπα 1/1/2012, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 01/01/12-30/06/12
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από
φόρους
Διανομή μερισμάτων
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορές - Λοιπές κινήσεις
Σύνολο Καθαρών αναγνωρισθέντων
κερδών και (ζημιών) περιόδου

Σημ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Διαφορά Από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το Άρτιο

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων Εις Νέο

Αποθεματικά

Συνολικά ίδια κεφάλαια

1.856.141,76
0

1.538.765,01
0

2.003.134,52
0

3.785.166,52
0

9.183.207,81
0

1.856.141,76

1.538.765,01

2.003.134,52

3.785.166,52

9.183.207,81

(1.057.338,85)

(1.057.338,85)

(38.669,62)
(6.904,98)

(38.669,62)
(232.017,72)
(6.904,98)

(232.017,72)
(232.017,72)

0,00

0,00

(1.102.913,45)

(1.334.931,17)

Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου

(232.017,72)

0,00

0,00

(1.102.913,45)

(1.334.931,17)

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
30/06/12

1.624.124,04

1.538.765,01

2.003.134,52

2.682.253,07

7.848.276,64

Αγορές ιδίων μετοχών
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1. Γενικές πληροφορίες
Η

εταιρεία

FOODLINK

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και με διακριτικό τίτλο «FOODLINK A.E.» (στο εξής ως
«η εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Λεωφ. Ειρήνης 47 (πρώην ΝΑΤΟ) και είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 38843/02/Β/97/104.
Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών.
Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
α) Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση διαφόρων αγαθών. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για
λογ/σμό τρίτων, η αποθήκευσή τους και διατήρηση τους σε απλές αποθήκες, σε απλή ψύξη αλλά και
κατεψυγμένων σε ψυχόμενους χώρους
β)Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων, ποτών
και αναψυκτικών
γ) Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορεύματος δια ξηράς, θαλάσσης η αέρος
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της
30/5/2012 . Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 30/5/2012 πρακτικό του με το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής:
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρεία (μητρική ) και τις θυγατρικές της (ο
όμιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική και στις οποίες
κατέχει το 100% των μετοχών τους. Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν πλήρως από την ημερομηνία που
αποκτήθηκε ο έλεγχος τους.
Δομή του Ομίλου (Μητρική FOODLINK A.E.)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Εταιρεία
Transport Link AE
Express Link EΠΕ
VELOS TRANS AE
FOODLINK LTD

1.

Καρακουλάκης Βασίλης, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2.

Μάμαλης Αχιλλέας Διευθύνων Σύμβουλος.

3.

Ελευθεριάδης Ελευθέριος , μέλος Δ.Σ.

4.

Στούμπης Αθανάσιος, μέλος Δ.Σ.

5.

Κυριαζής Χρήστος, μέλος Δ.Σ.

6.

Παπαζαφειρίου Πετρούλα, μέλος Δ.Σ.

7.

Μπόμπολης Σπυρίδων μέλος Δ.Σ.

8.

Πυρούδη Αργυρώ μέλος Δ.Σ.

Εδρα
Ασπρόπυργος Αττικής
Μαγούλα Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Κύπρος

Δραστηριότητα
Μεταφορές
Ταχυμεταφορές
Μεταφορές
Logistics

Συμμετοχή
100%
100%
100%
100%
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H FOODLINK LTD ιδρύθηκε τον 21/5/2012 στην Κύπρο με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ . Ολόκληρο
το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε από τη μητρική Foodlink A.E. Εως την 30/6/2012 καμία άλλη
δραστηριότητα δεν είχε η εν λόγω θυγατρική, η οποία ενοποιήθηκε κανονικά στις παρούσες Οικονομικές
καταστάσεις.
Οι Εξαμηνιαίες καταστάσεις από 1/1/2012 έως 30/6/2012 του ομίλου και της εταιρείας εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 20 Αυγούστου 2012.

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της FOODLINK Α.Ε και του Ομίλου, με ημερομηνία
30Ιουνίου, καλύπτουν τους πρώτους έξι μήνες, από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου της χρήσης 2012 και
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”.
Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών πού χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου
της εταιρίας: www.foodlink.gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους . με εξαίρεση
κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές) τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές αναγνωριζόμενες στην καθαρή θέση (Διαθέσιμα για πώληση) και είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους.
Οι δραστηριότητες της εταιρίες παρουσιάζονται ως ένας λειτουργικός τομέας σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
Νέα πρότυπα, τροποποίηση υφιστάμενων και ερμηνείες των ΔΠΧΑ
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
2012
ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (governments - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση
όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι ανωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009, L 347/24.12.2009)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής
για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα
συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους και πρέπει να ταξινομούνται
ως στοιχεία της καθαρής θέσης, εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας
κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους
συναλλαγές.
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/01.07.2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ
περιορισμένες εξαιρέσεις από συγκεκριμένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με την εύλογη
αξία και τον κίνδυνο ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποιημένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών,
Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα όταν η οικονομική
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των
εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική
οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η
παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/24.07.2010)
Η Διερμηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετήσει η οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονίσει, το σύνολο ή μέρος, μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΠΡ/ΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

14

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011, L 46/19.02.2011)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010
τροποποιήσεις σε 7 υφιστάμενα πρότυπα και διερμηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
Οι σημαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει μία λογιστική πολιτική στην περίοδο που
καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης
αξίας με βάση τις προηγούμενες Γ.Π.Λ.A. ως τεκμαιρόμενου κόστους και (γ) για τη δυνατότητα χρήσης της
λογιστικής αξίας των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ως τεκμαιρόμενου κόστους κατά την
ημερομηνία μετάβασης από εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις (rate regulations operations).
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου
τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την αποτίμηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική
αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας
επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και
που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών μέσων.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε
στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από
την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε
σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με
αποτιμήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την
πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της αποτίμησης της
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2012
και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2012
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011, L 305/23.11.2011)
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας.
Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις,
ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία και ο
Όμιλος δεν αναμένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου
θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη
λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9
νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί
εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΠΧΠ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την
αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο
τα χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012.
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες
να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, ώστε να
φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε
εφαρμογή και δεν αναμένουν να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου με τη χρήση ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η
ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη
μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση
στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό
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φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αναμένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα
έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε
μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις
αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα
χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αναμένουν
ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Το τροποποιημένο
ΔΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα
απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε
μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 και
τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα
εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο. Ο Όμιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
σημαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η
οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10
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στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα
για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου,
όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε
Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές
συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού
συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των
συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν
υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν
επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από
κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
3.1. Ενοποίηση – Αποτίμηση θυγατρικών επιχειρήσεων
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος της
απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών
τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον
τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μια επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των
επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ
των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει
ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι
ίδιες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
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Οι συμμετοχές σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, αποτιμώνται
στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.
3.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού (εσωτερικώς και εξωτερικώς αποκτηθείσες) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον
τις σωρευμένες αποσβέσεις.
Η αξία του εσωτερικώς δημιουργούμενου λογισμικού που αναγνωρίσθηκε στις χρήσεις 2008
& 2009 περιλαμβάνει όλα τα άμεσα επιρριπτέα κόστη, κυρίως τις αμοιβές του προσωπικού.
Οι αποσβέσεις λογισμικού διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
των στοιχείων αυτών που εκτιμάται σε πέντε χρόνια.
3.3.

Ενσώματα πάγια

Αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
απομείωσης της αξίας τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται.
Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν
την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη
διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω
πάγιο.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες
διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των
ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη μίσθωσης των ακινήτων ή των
ετών της ωφέλιμης ζωής τους (εάν είναι λιγότερα από τα έτη μίσθωσης)
Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα κτίρια 30-35 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά Hardware (Η/Υ, οθόνες, κάμερες, scanners κλπ) , 5 έτη
Λογισμικό και γενικά Software , 5 έτη
Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ , 10 έτη
Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 5 έτη
Ράφια αποθήκης , 20 έτη
Πάνελς-ψυκτικοί θάλαμοι κτιρίων, φυσούνες και ράμπες αποθηκών , 20 έτη
Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών , 10 έτη
Γεννήτριες , 10 έτη
Για τα λοιπά πάγια κρίθηκαν επαρκείς οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από την φορολογική
νομοθεσία.
Για τα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
3.4. 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 ζημιές 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 τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
3.5. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για πιθανή απομείωση
όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί 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 χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται
ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής εκτιμώμενης τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή
εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ,
αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται
να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς
προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το
οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη,
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της εταιρείας και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
3.6. Χρηματικά Διαθέσιμα
Περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και οι καταθέσεις στις τράπεζες. Επίσης
περιλαμβάνονται οι προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις .
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά
και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
3.7. Μισθώσεις
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι μισθώσεις διακρίνονται σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές.

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΠΡ/ΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

20

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις οι οποίες μεταφέρουν στον μισθωτή ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην
εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων
μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών
εξόδων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα και της μείωσης

της χρηματοδοτικής

υποχρέωσης. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια αποσβένονται με την ευθεία
μέθοδο εντός της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωή τους.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
3.8. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον
αναβαλλόμενο φόρο.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως προκύπτουν
από τη φορολογική της δήλωση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές
και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και
μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε
ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.9. Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον
ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι
υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς
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καλύπτεται από την εταιρεία. Μετά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
3.10. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή αποζημιώσεων στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, Το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και το λόγο αποχώρησης από την εταιρεία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία
των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected
Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη
διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
3.11. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη
εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να
χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι
σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν
η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή. Ενδεχόμενες απαιτήσεις
δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών
ωφελειών είναι πιθανή.
3.12. Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν τα οικονομικά οφέλη από την παροχή υπηρεσιών ή από άλλες
συναλλαγές πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να επιμετρηθούν
αξιόπιστα.
Έσοδα από μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
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3.13. Κεφάλαια
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί
σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον
Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση
άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική
απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την
επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν
έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65%
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους
δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.H εταιρία συμμορφώνεται
πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

4. Διαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δεν την εκθέτουν σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας.
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4.1. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει
πλήρως τα ποσά που οφείλει. Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο και
όλες οι συνεργασίες της είναι με μεγάλες εμπορικές-παραγωγικές επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντικά μερίδια
αγοράς στους κλάδους τους
4.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας δεν εκτίθενται σε κίνδυνο από την
επίδραση

των

διακυμάνσεων

στις

ισχύουσες

συναλλαγματικές

ισοτιμίες.

Η

Εταιρία

δεν

διαθέτει

συνάλλαγματικούς λογαριασμούς.
4.3. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο δανεισμός της

εταιρείας και του Ομίλου είναι σε Ευρώ τόσο σε σταθερά επιτόκια όσο και σε

κυμαινόμενα επιτόκια.
Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν υπόκειται σε υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, και σε
κάθε περίπτωση η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη της διακύμανσης των επιτοκίων και λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα για την μείωση του κινδύνου.

5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων
5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση παγίων κατά 01-01-12 έως 30-06-12
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γήπεδα
Κόστος 31/12/2011

1.747.549,52

Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος 30/6/2012

1.747.549,52

Ακινητοποι
ήσεις υπο
εκτέλεση

Μηχαν/τα

Μεταφ.
Μέσα

3.613.404,48

4.055.092,82

782.983,54

1.940.473,21

423.384,25

188.276,00

55.203,75

816.873,25

0,00

0,00

0,00

4.036.788,73

4.243.368,82

838.187,29

2.757.346,46

-181.207,09

-916.748,42

-342.155,86

-983.883,55

-1.912.698,56

-69.377,78

-132.419,48

-47.226,24

-75.561,70

-324.585,20

Κτίρια

Έπιπλα

Σύνολο
12.139.503,57

21.184,00

1.504.921,25
0,00

21.184,00

13.644.424,82

Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2011
Αποσβεσεις
2012
Μειώσεις αποσβέσεων

0,00

Σωρευμένες
Αποσβέσεις 30/6/2012
Αναπόσβ. Αξία
30/6/2012

1.747.549,52

-250.584,87

-1.049.167,90

-389.382,10

-1.059.445,25

3.786.203,86

3.194.200,92

448.805,19

1.697.901,21

-2.748.580,12
21.184,00

10.895.844,70
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια
Κόστος 31/12/2011

Μηχαν/τα

Μεταφ.
Μέσα

Έπιπλα

Ακινητοποι
ήσεις υπο
εκτέλεση

Σύνολο

1.747.549,52

3.698.864,26

4.064.200,82

1.697.752,28

2.065.888,76

0,00

13.274.255,64

Προσθήκες

0,00

423.384,25

188.276,00

195.903,75

816.873,25

21.184,00

1.645.621,25

Πωλήσεις
Κόστος 30/6/2012

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

1.747.549,52

4.122.248,51

4.252.476,82

1.874.656,03

2.882.762,01

0,00

-263.609,86

-922.289,12

-674.749,39

-1.076.661,55

-2.937.309,92

0,00

-69.977,03

-132.874,88

-141.872,11

-81.426,85

-426.150,87

0,00

0,00

0,00

2.133,33

0,00

2.133,33

0,00

-333.586,89

-1.055.164,00

-814.488,17

-1.158.088,40

-3.361.327,46

1.747.549,52

3.788.661,62

3.197.312,82

1.060.167,86

1.724.673,61

11.539.549,43

Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2011
Αποσβεσεις
2012
Μειώσεις αποσβέσεων
Σωρευμένες
Αποσβέσεις 30/6/2012
Αναπόσβ. Αξία
30/6/2012

19.000,00
21.184,00

14.900.876,89

Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν ως εξής:

Είδος παγίου
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (πάνελς
κτιρίων,ψυκτικοί θάλαμοι, φυσούνες, ράμπες
αποθηκών κ.α.)
Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά
Hardware
Μεταφορικά μέσα-φορτηγά
Ράφια αποθήκης
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών
Γεννήτριες
Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ
Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε
ιδιόκτητα κτίρια

Βάση υπολογισμού
Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη
μίσθωσης των ακινήτων ή των ετών
της ωφέλιμης ζωής τους (εάν είναι
λιγότερα από τα έτη μίσθωσης)
Εντός 5ετίας
5 έτη
20 έτη
6-8 έτη
10 έτη
10 έτη
10 έτη
30-35 έτη

Για τα λοιπά πάγια κρίθηκαν επαρκείς οι φορολογικοί συντελεστές.

5.2. Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία
Ο λογαριασμός αφορά λογισμικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από
την εταρεία.
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Η Eταιρία

Αξία κτήσεως

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

4.152,00

879.976,46

605.952,64

47.702,57

653.655,21

226.321,25

Προσθήκες

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

2.799.289,00

687.132,84

Προσθήκες
2012

31.12.2011

875.824,46

30.06.2012

31.12.2011

Αποσβέσεις
2012

Αποσβέσεις
30.06.2012

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
30.06.2012

Ο Όμιλος

Αξία κτήσεως

2012

31.12.2011

2.794.637,00

4.652,00

30.06.2012

31.12.2011

2012

49.159,62

30.06.2012

736.292,46

30.06.2012

2.062.996,54

Στο αναπόσβεστο υπόλοιπο της 30.06.2011 περιλαμβάνεται ποσό € 340.646,67 που αφορά εσωτερικώς
αποκτηθείσα αξία λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων . Το λογισμικό αυτό είναι πλήρως λειτουργικό από την
αρχή του 2010, με συνέπεια να αποσβένεται πλέον κανονικά.
Επίσης στα άυλα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνεται η άυλη αξία της απόκτησης των θυγατρικών
Express Link ΕΠΕ, Transport Link AE και VELOSTRANS ΑΕ που κατά τον χρόνο της απόκτησής τους
υπολογίσθηκαν ως ακολούθως :
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

EXPRESS LINK ΕΠΕ

247.376,90

2009

ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΛΙΝΚ ΑΕ

173.532,62

2009

VELOSTRANS ΑΕ

1.410.634,71

2011

5.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις.
Η μητρική εταιρεία κατά την χρήση 2011 (Δεκέμβριος) εξαγόρασε μετά από εκτίμηση της αξίας της
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2190/1920, το 100% της εταιρίας Βέλος Τρανς ΑΕ.

Δομή του Ομίλου
Θυγατρική Εταιρεία
Transport Link AE
Express Link EΠΕ
VELOS TRANS A.E.
FOODLINK CYPRUS LTD
Συνολική επένδυση σε θυγατρικές

Συμμετοχή
520.910,00
280.208,00
1.967.840,24
1.000,00
2.769.958,24
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Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών κατά την 30.6.2012

Επωνυμία
Transport
Link AE
Express
Link EΠΕ

Χώρα
Εγκ/σης

Περιουσιακά

Αξία κτήσης

στοιχεία

Υποχρεώσεις

Εσοδα

Αποτελέσματα

Ποσοστό

προ φόρων

συμμετοχής

Ελλάδα

520.910,00

1.082.736,04

808.206,92

1.030.165,10

110.019,32

100%

Ελλάδα

280.208,00

251.542,42

36.719,96

138.126,43

32.037,85

100%

Ελλάδα

1.967.840,24

3.771.402,94

3.221.677,21

3.873.475,17

(2.997,26)

100%

Κύπρος

1.000,00

910,00

499.000,00

0,00

0,00

100%

VELOS
TRANS
A.E.
FOODLINK
CYPRUS
LTD

5.4. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2012
31.12.2011

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο
5.5.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2012

31.12.2011

10.727,22

69.071,88

5.252,35

2.125,63

1.897.515,27

1.448.662,83

1.652.930,08

1.237.352,58

490.000,00

2.700.000,04

2.398.242,49

4.217.734,75

2.700.000,04

1.658.182,43

3.939.478,25

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται σε 1.624.124,04 € διαιρούμενο σε
3.866.962 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,42 € εκάστης.
Κατά το πρώτο εξάμηνο 2012 και με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόψων της
29/5/2012, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 232.017,72 ευρώ με μείωση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά έξι λεπτά.
5.6. Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ο λογαριασμός «Διαφορά υπέρ το άρτιο» δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την 31/12/2011 ούτε για
τον Όμιλο ούτε για την εταιρία.
5.7. Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2012
31.12.2011

Μακροπρόθεσμα δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2012

31.12.2011

2.700.000,00

3.150.000,00

2.700.000,00

3.150.000,00

2.700.000,00

3.150.000,00

2.700.000,00

3.150.000,00

Το ανωτέρω δάνειο αφορά Ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε εντός του 2011 αρχικής αξίας 4.500.000 €
έχει διάρκεια 5 έτη και αποπληρώνεται με τριμηνιαίες καταβολές ύψους 225.000 € εκάστης.
Το ανωτέρω δάνειο εξυπηρετείται κανονικά.
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5.8. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
01.01 – 31.12.2010
Επιτόκιο προεξοφλήσεως

5,2%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3,5%

Συνταξιοδότηση

Α65, Γ65

Πληθωρισμός

2,5%

Turn over

0,00%

Την 30/6/2012 η εταιρία είχε 362 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 395 άτομα. Την 31/12/2011 η
εταιρία είχε 217 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος 236 άτομα. Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις Οικονομικές
Καταστάσεις της

30/06/2011 είχαν 33 άτομα προσωπικό. Η τελευταία Αναλογιστική μελέτη για την

αναθεώρηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την μητρική εταιρία με ημερομηνία 31/12/2010.
Για το Α εξάμηνο 2012 και δεδομένων των γενικότερων αλλαγών που αναμένεται να αποσαφηνιστούν
στην αγορά εργασίας, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται διαφοροποίηση της πρόβλεψης
5.9. Προμηθευτές
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2012
31.12.2011

Πιστωτικά υπόλοιπα
προμηθευτών

7.783.563,98

5.329.024,35

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2012
5.781.266,63

31.12.2011
4.543.960,34

Αφορούν κυρίως σε προμηθευτές υπηρεσιών μεταφορών , συντήρησης και απόκτησης εξοπλισμού
καθώς και σε ενοίκια αποθηκών πληρωτέα.

5.10. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», αφορά στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό
δανεισμό, και αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2012

31.12.2011

Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων
υποχρεώσεων

6.103.481,87

5.580.168,40

5.028.883,44

3.657.848,03

Σύνολα

6.103.481,87

5.580.168,40

5.028.883,44

3.657.848,03
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5.11. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2012
31.12.2011
Μέρος μακροπρ. δανείων
πληρωτέο την επόμενη χρήση
Βραχυπρόθεσμο μέρος
υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολα

900.000,00

1.406.000,72

122.191,82
1.022.191,82

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2012

900.000,00

31.12.2011

1.406.000,72

111.239,34
1.406.000,72

1.011.239,34

1.406.000,72

5.12. Κόστος Πωλήσεων
Ο λογαριασμός Κόστος Πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών Logistics) αναλύεται ως ακολούθως :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2012
30.6.2011
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ κλπ)
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σύνολο

2.556.250,44

1.987.581,32

7.424.920,13

2.863.264,59

1.428.403,22

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2012

30.6.2011

2.413.967,06

1.725.627,46

1.086.510,90

4.479.082,12
1.382.198,80

3.192.890,40
1.086.510,90

387.092,93

201.543,65

357.983,33

180.297,86

1.706.022,53

926.825,86

1.614.799,64

868.240,37

434.482,39

346.035,12

338.781,87

287.975,57

13.937.171,64

7.411.761,44

10.586.812,82

7.341.542,56

5.13. Έξοδα Διοίκησης και διάθεσης
Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει
ως κάτωθι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2012
30.6.2011

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2012

30.6.2011

957.229,59

594.696,24

622.977,15

594.696,24

422.664,62

383.134,50

40.828,10

39.269,40

288.682,89
33.505,90

375.472,78
39.269,40

1.420.722,31

1.017.100,14

945.165,94

1.009.438,42
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5.14. EBITDA
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2012
30.6.2011
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ
φόρου εισοδήματος

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2012

30.6.2011

-863.407,21

770.542,17

-998.351,63

803.685,78

Πλέον Χρηματοοικονομικά

212.985,45

127.742,64

146.539,02

124.616,80

Πλέον Αποσβέσεις

475.310,49

385.304,52

372.287,77

327.244,97

-175.111,26

1.283.589,33

-479.524,84

1.255.547,55

EBITDA

6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έχει
ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων. Έναντι των πιστωτικών ορίων, που έχουν χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,
δεν έχουν παραχωρηθεί εμπράγματες ασφάλειες εκτός από το Ομολογιακό δάνειο ύψους 4.500.000 € από την
Εμπορική Τράπεζα για το οποίο έχουν προσημειωθεί ακίνητα αντίστοιχης αξίας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

7. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ
24, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις
συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών
7.1. Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.
Αμοιβές μελών Δ.Σ., € 0,00.
Μισθοδοσία μελών Δ.Σ. € 154.190,97
7.2. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.
Απαιτήσεις:

€ 1.474,00.

7.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές στη χρήση 2011 και το υπόλοιπο την 30/06/2011 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
30/6/2012
Όμιλος
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

320.328,00
98.535,20

Εταιρεία
22.707,39
1.356.379,87
178.775,37
552.190,34
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8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα μετά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2012.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Καρακουλάκης Βασίλειος

Μάμαλης Αχιλλέας

Ραγκούσης Σταμάτης

ΑΔΤ AK 601669

ΑΔΤ Χ 679674

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης
ΑΦΜ 043550986
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