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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.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 30η Ιουνίου 2010, 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, 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 , 17 Αυγούστου 2010
Οι βεβαιούντες
Βασίλειος Καρακουλάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αχιλλέας Μάμαλης
Διευθ. Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Ελευθεριάδης
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου

ης

Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
4

Foodlink Α.Ε.
Λεωφ. Σαλαμίνος 146, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: +30 01 0401 0260
Λεωφ. ΝΑΤΟ, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210- 05517700 Fax: 210-5596411
Bιπε Σινδου, 570 22 - ΟΤ.31Γ Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-799944
Λ.Γενηματά 99 – Μαγούλα Τηλ 210 5517700

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η
Ιουνίου 2010 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας FOODLINK AE
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας
«FOODLINK Α.Ε.», 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 άνοδος χαρακτηρίζει τα επιτευχθέντα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της χρήσης
2010 τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και σε επίπεδο κερδών .
Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο κύκλος εργασιών της εταιρίας και του
Ομίλου εμφανίζει άνοδο σε ποσοστό 10,5% περίπου, συνεπεία της δυναμικότητας του κλάδου των
Logistics και παρά τις δυσκολίες της αγοράς συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους για τον Όμιλο και την εταιρία, διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 21%
όσο είχε διαμορφωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης .
Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 1.127.971,38 € και για
την εταιρία στο ποσό των 1.115.548,42€ την τρέχουσα περίοδο έναντι ποσού για τον Ομιλο
1.115.548,42 και για την εταιρία 970.014 € την προηγούμενη περίοδο, σταθερά στο ίδιο περίπου
ποσοστό 12,5% επι του τζίρου με αυτό της προηγούμενης περιόδου.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αύξηση των καθαρών κερδών προ φόρων κατά 7% σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, τόσο για τον Όμιλο όσος και για την εταιρία και δεδομένου ότι η
φορολογική επιβάρυνση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο,
ισόποση αύξηση επήλθε και στα καθαρά μετά φόρων κέρδη.
Κατόπιν των ανωτέρω η διοίκηση της εταιρίας είναι πλήρως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα του
πρώτου μισού της χρήσης. Ταυτόχρονα δεν κρύβει την συγκρατημένη αισιοδοξία της για την τελική
έκβαση του αποτελέσματος της τρέχουσας χρήσης.
Βασικές επιδιώξεις της διοίκησης στο δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης αποτελούν, η αύξηση του
κύκλου εργασιών της και της κερδοφορίας της με την προσέλκυση και νέων πελατών/αποθετών.
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 29/5/2010 εκλέχθηκε νέο οκταμελές
Διοικητικό συμβούλιο.
Επίσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της TRANSPORT LINK AE με απόφαση της
ίδιας Γενικής Συνέλευσής κατά 300.000,00 Ευρώ με πλήρη κάλυψη της αύξησης από την μητρική
FOODLINK AE.
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ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα ενδεχομένως να είναι ο
σημαντικότερος κίνδυνος στην σχεδιαζόμενη ανάπτυξη της FOODLINK AE.

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Η εταιρία παρουσιάζει επαρκή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει πλέον μεγάλο κίνδυνο
εξάρτησης από συγκεκριμένους πελάτες της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες της κυμαίνεται από
τριάντα ημέρες έως τέσσερις μήνες.
Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρία συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όπως επίσης και με τραπεζικά ιδρύματα στο εξωτερικό. 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 είναι χαμηλό και την
30/6/2010 ανερχόταν σε 2.686.803 € (Δανεισμός Ομίλου 2.753.265 €).
Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρίας 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 της εταιρίας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ
τους όσο και μετην γενική διεύθυνση της εταιρίας. Ενδεχόμενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών
με την διοίκηση, με αποτέλεσμα την απώλειά τους, πιθανόν να διαταράξει πρόσκαιρα την εύρυθμη
λειτουργία της. Η υποδομή της εταιρίας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σημαντικές
επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.
Περιβαλλοντικά θέματα
Η εταιρία , πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος,
πιστεύοντας ότι η ανακύκλωση αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια χώρα, προκρίνει
σταθερά τις εταιρίες ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαχείρισης συσκευασιών, με σκοπό
την πρόληψη δημιουργίας των αποβλήτων ηλεκτρικών μηχανημάτων και την επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αυτών και την ουσιαστική αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας.
Επίσης, 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
17/08/2010
Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.
Καρακουλάκης Βασίλειος
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Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΗΣ
ΘΕΣΗΣ της 30/ 06/ 10

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

30/6/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2009

30/6/2010

31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μ η κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Αύλα πάγια στοιχεία και υπεραξία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.2
5.1
5.3
5.4
5.5

789.310,88
2.698.370,36
0,00
13.978,00
470.452,00

833.597,12
2.754.187,79
0,00
25.700,00
455.452,00

368.401,36
2.376.916,34
501.118,00
13.978,00
470.452,00

412.687,60
2.384.750,81
501.118,00
25.700,00
455.452,00

3.972.111,24

4.068.936,91

3.730.865,70

3.779.708,41

3.315.774,82
418.788,32
205.000,94
6.390.498,03

3.289.958,04
408.997,75
311.249,90
5.182.116,57

3.322.627,36
412.893,11
205.000,94
6.355.197,74

3.454.996,48
397.560,25
311.249,90
5.127.660,32

Σύνολο κυκλοφ ορούντος ενεργητικού

10.330.062,11

9.192.322,26

10.295.719,15

9.291.466,95

Σύνολο Ενεργητικού

14.302.173,35

13.261.259,17

14.026.584,85

13.071.175,36

2.174.100,00
733.582,79
1.584.542,46
3.235.332,23

2.174.100,00
733.582,79
1.596.264,46
2.677.545,00

2.174.100,00
733.582,79
1.583.993,02
3.254.089,00

2.174.100,00
733.582,79
1.595.715,02
2.699.864,23

7.727.557,48

7.181.492,25

7.745.764,81

7.203.262,04

881.931,39
338.299,47
104.190,00
414.581,15

1.218.137,26
338.299,47
83.190,00
416.231,81

844.431,39
338.299,47
104.190,00
414.581,15

1.180.637,26
338.299,47
83.190,00
416.231,81

1.739.002,01

2.055.858,54

1.701.502,01

2.018.358,54

1.980.035,26
1.871.334,14

2.196.378,44
735.914,68

1.758.412,09
1.842.371,46

2.159.540,51
668.240,45

653.631,39
330.613,07

816.165,84
275.449,42

649.046,39
329.488,09

753.650,25
268.123,57

4.835.613,86

4.023.908,38

4.579.318,03

3.849.554,78

14.302.173,35

13.261.259,17

14.026.584,85

13.071.175,36

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Χρηματικά διαθέσιμα

5.6
5.7
5.8

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ί δια Κεφ άλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον

5.9
5.10
5.11
5.12

Σύνολο Ι δίων Κ εφ αλαίων
Μ ακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο Μ ακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

5.13
5.14
5.15
5.17

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

Σύνολο Ι δίων Κ εφ αλαίων και
Υποχρεώσεων

5.18
5.19
5.20
5.16

ης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της
30/ 06/ 10
Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2010
30/6/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2010
30/6/2009

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

5.21
5.22

8.770.538,85
(6.901.549,42)
1.868.989,43

7.931.107,77
(6.261.497,91)
1.669.609,86

8.770.538,85
(6.919.761,74)
1.850.777,11

7.931.107,77
(6.261.497,91)
1.669.609,86

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

5.23

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

5.24

(1.127.971,38)
43.346,53
72.552,82

(970.014,00)
25.155,54
74.183,05

(1.115.548,42)
43.359,26
73.642,01

(970.014,00)
25.155,54
74.183,05

856.917,40

798.934,45

852.229,96

798.934,45

(226.660,17)

(220.328,62)

(225.535,19)

(220.328,62)

630.257,23

578.605,83

626.694,77

578.605,83

630.257,23

578.605,83

626.694,77

578.605,83

(11.722,00)

0,00

(11.722,00)

0,00

618.535,23

578.605,83

614.972,77

578.605,83

0,09

0,08

0,09

0,08

Φόρος εισοδήματος
Καθαρα κέρδη χρήσεως απο
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

5.16

Καθαρα κέρδη χρήσεως

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

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
Βασικά

5.4

5.25

ης
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙ ΑΚΩΝ Ρ ΟΩΝ (Έ μμεση
Μ έθοδος)

30/6/2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων

856.917,40

798.934,45

852.229,96

798.934,45

238.579,85
(105.009,29)
32.215,17

151.883,22
(83.030,41)
8.847,36

190.596,89
(105.120,09)
31.478,08

151.883,22
(83.030,41)
8.847,36

1.022.703,13

876.634,62

969.184,84

876.634,62

(40.816,78)

117.369,12

(9.790,57)

(294.103,65)
27.920,83

(15.332,86)

(294.103,65)
27.920,83

(216.343,18)

(324.413,43)

(401.128,42)

(324.413,43)

(162.534,45)
(32.215,17)
(45.898,22)

272.532,12
(8.847,36)
(225.766,99)

(104.603,86)
(31.478,08)
(38.572,37)

272.532,12
(8.847,36)
(225.766,99)

515.104,76

323.956,14

495.438,37

323.956,14

(138.476,18)

(474.567,93)

(138.476,18)

(474.567,93)

0,00
105.009,29

27.000,00
83.030,41

0,00
105.120,09

27.000,00
83.030,41

(33.466,89)

(364.537,52)

(33.356,09)

(364.537,52)

799.213,59
(72.470,00)

(1.747.844,67)
(395.265,60)

837.925,14
(72.470,00)

(1.747.844,67)
(395.265,60)

726.743,59

(2.143.110,27)

765.455,14

(2.143.110,27)

1.208.381,46

(2.183.691,65)

1.227.537,42

(2.183.691,65)

5.182.116,57

4.759.064,56

5.127.660,32

4.759.064,56

6.390.498,03

2.575.372,91

6.355.197,74

2.575.372,91

Προσαρμογές για την συμφ ωνία των καθαρών
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποσβέσεις
(Τόκοι και συναφή έσοδα)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
κεφαλαίου κίνησης

του

(Αύξηση)/ Μ είωση σε:

Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Αύξηση/ (Μ είωση) 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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή δανείων
(Μερίσματα πληρωθέντα)

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

ης

Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
9

Foodlink Α.Ε.
Λεωφ. Σαλαμίνος 146, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: +30 01 0401 0260
Λεωφ. ΝΑΤΟ, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210- 05517700 Fax: 210-5596411
Bιπε Σινδου, 570 22 - ΟΤ.31Γ Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-799944
Λ.Γενηματά 99 – Μαγούλα Τηλ 210 5517700

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
Κ ΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ

Σημ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

2.174.100,0
0

Υπόλοιπα 1/1/2010

Διαφορά
Από 'Εκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
'Αρτιο

Aποθεματικά

733.582,79

1.596.264,46

Στοιχεία
καταχωρ.
απ' ευθείας
στα Ιδια
Κεφάλαια
0,00

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

2.677.545,00

7.181.492,25

(11.722,00)

0,00

(11.722,00)

(11.722,00)

0,00

(11.722,00)

630.257,23

630.257,23

630.257,23

618.535,23

(72.470,00)

(72.470,00)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για
την περίοδο 01/01/10-30/06/10
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Σύνολο καθαρών κερδών που
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από
φόρους

5.4
0,00

Σύνολο Κ αθαρών
αναγνωρισθέντων κερδών και
(ζημιών) περιόδου

0,00

(11.722,00)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
30/06/10

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
Κ ΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ

Υπόλοιπα 1/1/2010

0,00

0,00

(11.722,00)

0,00

557.787,23

546.065,23

2.174.100,0
0

733.582,79

1.584.542,46

0,00

3.235.332,23

7.727.557,48

Μετοχικό
Κεφάλαιο

2.174.100,0
0

Διαφορά
Από 'Εκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
'Αρτιο

Aποθεματικά

733.582,79

1.595.715,02

Στοιχεία
καταχωρ.
απ' ευθείας
στα Ιδια
Κεφάλαια
σχετικά με
0,00

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

2.699.864,23

7.203.262,04

(11.722,00)

0,00

(11.722,00)

(11.722,00)

0,00

(11.722,00)

626.694,77

626.694,77

626.694,77

614.972,77

(72.470,00)

(72.470,00)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για
την περίοδο 01/01/10-30/06/10
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Σύνολο καθαρών κερδών που
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από
φόρους

0,00

Σύνολο Κ αθαρών
αναγνωρισθέντων κερδών και
(ζημιών) περιόδου

0,00

(11.722,00)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
30/06/10

0,00

0,00

(11.722,00)

0,00

554.224,77

542.502,77

2.174.100,0
0

733.582,79

1.583.993,02

0,00

3.254.089,00

7.745.764,81

ης
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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 στο Κερατσίνι, οδός Λεωφ. Σαλαμίνος 146 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 29/5/2010 . Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 29/5/2010 πρακτικό του με
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

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.

Χήνος Σωτήριος, μέλος Δ.Σ.

8.

Παπαδόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ.

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
ης
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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.)
Εταιρεία
Εδρα
Δραστηριότητα
Transport Link AE
Ασπρόπυργος Αττικής
Μεταφορές
Express Link EΠΕ
Μαγούλα Αττικής
Ταχυμεταφορές
Οι Εξαμηνιαίες καταστάσεις από 1/1/2010 έως 30/6/2010 του ομίλου και της

Συμμετοχή
100%
100%
εταιρείας εγκρίθηκαν από

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 17 Αυγούστου 2010.

2. Πλαίσιο κατάρτισης 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
2010 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 2009.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009, 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

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
ης
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3.1. Νέα πρότυπα, τροποποίηση υφιστάμενων και ερμηνείες των ΔΠΧΑ

Νέα Πρότυπα που εκδόθηκαν, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2010
ΔΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς –
Τροποποιημένο (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η τροποποίηση του προτύπου παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με τη χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία
πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις
υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος ενσώματων παγίων. Η συγκεκριμένη
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία έχει
ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών –Τροποποιημένο
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς
στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά
ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση)
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2010)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα
αγοράς μετοχής για τη απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους
εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα
αγοράς μετοχής αναλογικά με όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη
ης
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παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2010
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ
9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών
μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 ορίζεται ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται
αρχικά στην εύλογη αξία τους, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που
δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, προσαυξάνονται με συγκεκριμένα κόστη
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται
είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της
οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9
απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με
τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη
αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων
που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική
αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και
οι ζημιές εύλογης αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από
μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση
της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές,
αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της
εύλογης αξίας.
Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασίσει εάν θα το εφαρμόσει νωρίτερα από την 1η
Ιανουαρίου 2013.

ης
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Δ.Λ.Π. 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2011)
Το Δ.Λ.Π. 24 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν γνωστοποιήσεις για τις συναλλαγές τους με τα
συνδεδεμένα μέρη. Στις επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται κρατικός έλεγχος η συγκέντρωση των
λεπτομερειών για όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου συχνά
είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλο κόστος. Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει κάποιες από τις
έως τώρα απαιτούμενες γνωστοποιήσεις διατηρώντας όμως ανεπηρέαστη την επαρκή πληροφόρηση
των χρηστών των οικονομικών πληροφοριών. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το πρότυπο από την ημέρα
που τίθεται σε εφαρμογή.
Διερμηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2010
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών
Τίτλων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιουλίου 2010)
Η Διερμηνεία 19 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. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές
«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Πριν από τη δημοσίευση της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη λογιστική
αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Η νέα Διερμηνεία εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση.
Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν 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 διανομής κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που εξοφλούνται μέσω έκδοσης συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς όρους
της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας.
Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την χρηματοοικονομική
υποχρέωση που έχει εξοφληθεί με συμμετοχικούς τίτλους ως εξής:
• η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή
ενός τμήματος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύμφωνα
με την παράγραφο 41 του Δ.Λ.Π. 39 η οντότητα επιμετρά τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται
στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα

ης
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• εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε
χρησιμοποιείται η εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί
• η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του
ανταλλάγματος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

3.2. 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.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας,
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.__

3.3. 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.

3.4. Ενσώματα πάγια
Α) Ακίνητα.
Κατά την ημερομηνία μετάβασης

αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 ΄΄Μισθώσεις΄΄ τα

ακίνητα, Γήπεδα και Οικόπεδα, που κατείχε η εταιρεία με συμβάσεις Leasing. Τα σχετικά ακίνητα
ης
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πωλήθηκαν την επόμενη χρήση 2007 οπότε το αποτέλεσμα της πώλησης καταχωρήθηκε στο
αποτέλεσμα της χρήσεως.
Β) Λοιπά Ενσώματα Πάγια.
Αποτιμήθηκαν 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 στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων 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
άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις 30 - 35 χρόνια
Λοιπά κτίρια 20 χρόνια
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6 - 7 χρόνια
Μεταφορικά μέσα 5 - 7 χρόνια
Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3 - 5 χρόνια
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 5 - 9 χρόνια
Για τα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.

3.5. 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.
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3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Μισθώσεις
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι μισθώσεις διακρίνονται σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές.
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.
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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.

3.9. 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.

3.10.

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 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.
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3.11.

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία υποχρεούται στην
στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, Το

καταβολή αποζημιώσεων

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.

3.12.

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.

3.13.

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.
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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.

3.14.

Kεφάλαια

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.
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4. Διαχείρηση 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.

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 01-01-10 έως 30-06-10

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κόστος 31/12/2009
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος 30/6/2010

Κτίρια
246.701,99
38.568,00
0,00
285.269,99

Μηχαν/τα
1.731.286,82
0,00
0,00
1.731.286,82

Μεταφ.
Μέσα
529.665,25
70.691,11
0,00
600.356,36

Έπιπλα
1.467.670,15
28.977,06
1.496.647,21

Σύνολο
3.975.324,21
138.236,17
0,00
4.113.560,38
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Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2009

-35.559,67

-553.654,68

-239.499,01

-761.860,04

1.590.573,40

Αποσβεσεις
2010 A Εξαμηνο
Μειώσεις
αποσβέσεων
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
30/6/2010

-7.281,34

-51.946,78

-32.624,16

-54.218,36

-146.070,64

-42.841,01

-605.601,46

-272.123,17

-816.078,40

1.736.644,04

Αναπόσβ. Αξία
30/6/2010

242.428,98

1.125.685,36

328.233,19

680.568,81

2.376.916,34

Κτίρια
246.701,99
38.568,00
0,00
285.269,99

Μηχαν/τα
1.731.286,82
0,00
0,00
1.731.286,82

Μεταφ.
Μέσα
1.009.495,87
83.187,85
12.496,74
1.080.186,98

Έπιπλα
1.467.670,15
28.977,06
1.496.647,21

Σύνολο
4.455.154,83
150.732,91
12.496,74
4.593.391,00

-35.559,67

-553.654,68

-349.892,65

-761.860,04

1.700.967,04

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος 31/12/2009
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος 30/6/2010
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2009
Αποσβεσεις
2010 A Εξαμηνο
Μειώσεις
αποσβέσεων
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
30/6/2010

-7.281,34

-51.946,78

-80.607,12

-54.218,36

-194.053,60

-42.841,01

-605.601,46

-430.499,77

-816.078,40

1.895.020,64

Αναπόσβ. Αξία
30/6/2010

242.428,98

1.125.685,36

649.687,21

680.568,81

2.698.370,36

Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν ως εξής:

Είδος παγίου
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (πάνελς
κτιρίων, ψυκτικοί θάλαμοι, φυσούνες, ράμπες
αποθηκών)
Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά
Hardware
Μεταφορικά μέσα
Ράφια αποθήκης
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών
Γεννήτριες
Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ

Βάση υπολογισμού
Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη
της ωφέλιμης ζωής τους που
εκτιμήθηκαν σε 20.
Εντός 5ετίας
5 έτη
20 έτη
6-8 έτη
10 έτη
10 έτη
10 έτη
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5.2. Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία
Ο λογαριασμός αφορά λογισμικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από
την εταρεία.
Ο Όμιλος
Αξία κτήσεως

Προσθήκες

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

31.12.2009

Αποσβέσεις
2010 A
Εξάμηνο

30.6.2010

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
30.6.2010

31.12.2009

2010

30.6.2010

1.179.642,71

240,00
Η εταιρία

1.179.882,71

346.045,59

44.526,24

390.571,83

789.310,88

Αξία κτήσεως

Προσθήκες

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

2010

30.6.2010

31.12.2009

Αποσβέσεις
2010 A
Εξάμηνου

30.6.2010

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
30.6.2010

31.12.2009

758.973,19

346.045,59

44.526,24

390.571,83

368.401,36

758.733,19

240,00

5.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις.
Η μητρική εταιρεία κατά την χρήση 2009 εξαγόρασε μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με
το άρθρο 10 του Ν. 2190/1920, το 100% των εταιρειών Transport Link AE αντί 220.910,00 € και
Express Link EΠΕ αντί 280.208,00 €.
Δομή του Ομίλου
Θυγατρική Εταιρεία
Transport Link AE
Express Link EΠΕ
Συνολική επένδυση σε θυγατρικές

Συμμετοχή
220.910,00
280.208,00
501.118,00

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών κατά την 30.6.2010
Επωνυμία
Transport
Link AE
Express
Link EΠΕ

Χώρα
Εγκ/σης
Ελλάδα

Αξία
κτήσης
220.910,00

Περιουσιακά
στοιχεία
610.194,46

Υποχρεώσεις

Εσοδα

336.528,71

243.100,00

Αποτελέσματα
προ φόρων
(40.953,07)

Ελλάδα

280.208,00

175.539,58

86.079,20

142.702,00

45.640,51

Ποσοστό
συμμετοχής
100%
100%
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5.4. Λοιπές επενδύσεις.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα για
πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία)

13.978,00

30.6.2010

25.700,00

31.12.2009

13.978,00

25.700,00

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και οι μεταβολές
τους, από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, καταχωρούνται στη καθαρή θέση (για την 30/6/2010
μείωση της αξίας τους κατά 11.722,00€), από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημίες με την
πώλησή τους ή όταν αυτά απομειωθούν.
Στην ανωτέρω κατηγορία έχουν ενταχθεί οι παρακάτω εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές:
Μετοχή

Ποσότητα

ΔΕΗ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Τιμή κλεισίματος

Εύλογη αξία

30.6.2010

30.6.2010

Αξία Κτήσης

100

11,78

1.178,00

19,16

20.000

0,64

12.800,00

4,30

Σύνολο

13.978,00

5.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Ο λογαριασμός «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» αναλύεται:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
σε συνεργαζόμενες εταιρίες
ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων
και προς ΔΕΗ

470.452,00

455.452,00

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

470.452,00

31.12.2009

455.452,00

Δοσμένες εγγυήσεις
30.6.2010
Εγγυήσεις ενοικίων

448.552,00

433.552,00

21.900,00

21.900,00

470.452,00

455.452,00

Εγγυήσεις ΔΕΗ
Σύνολο

31.12.2009

5.6. Απαιτήσεις από Πελάτες
Στο λογαριασμό «Εμπορικές Απαιτήσεις» εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που
προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Απαιτήσεις από
πελάτες

3.315.774,82

3.289.958,04

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

31.12.2009

3.322.627,36

3.454.996,48

5.7. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

30.6.2010

31.12.2009

Χρεώστες Διάφοροι (εκτός των
προκαταβλημένωνπαρακρατημένων φόρων
εισοδήματος)

80.496,90

305.588,56

74.601,69

296.794,66

Λογ/μοί Διαχειρίσεως
Προκ/λών και Πιστώσεων

15.769,12

20.126,57

15.769,12

20.126,57

Έξοδα Επομένων Χρήσεων και
τόκοι εισπρακτέοι

65.548,49

83.282,62

65.548,49

80.639,02

Κατανομή πωλήσεων περιόδου

256.973,81

Σύνολο

418.788,32

256.973,81
408.997,75

412.893,11

397.560,25

Στο λογαριασμό Διαχειρίσεως Προκ/λών και Πιστώσεων περιλαμβάνονταιι χρηματικές διευκολύνσεις
προσωπικού της εταιρίας
5.8. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

5.9.

30.6.2010

31.12.2009

5.891,35

9.469,22

2.290,29

8.167,80

388.222,10

1.172.647,35

356.522,87

1.119.492,52

5.996.384,58

4.000.000,00

5.996.384,58

4.000.000,00

6.390.498,03

5.182.116,57

6.355.197,74

5.127.660,32

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται σε 2.174.100,00 € διαιρούμενο σε
7.247.000 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης.
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5.10.

Διαφορά υπέρ το άρτιο

Ο λογαριασμός «Διαφορά υπέρ το άρτιο» δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την 31/12/2009 ούτε για
τον Όμιλο ούτε για την εταιρία.
5.11.

Αποθεματικά

Ο λογαριασμός αποθεματικά αναλύεται:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Τακτικό Αποθεματικό

30.6.2010

31.12.2009

230.435,44

230.435,44

229.886,00

229.886,00

Αφορολόγητο αποθεματικό
Ν.3299/04

1.414.080,00

1.414.080,00

1.414.080,00

1.414.080,00

Αποθεματικά από απαλλ/να
από τη φορολογία έσοδα

8.132,09

8.132,09

8.132,09

8.132,09

Αποθεματικά από ειδικώς
φορολογηθέντα έσοδα

5.932,93

5.932,93

5.932,93

5.932,93

-74.038,00

-62.316,00

-74.038,00

-62.316,00

1.584.542.46

1.596.264,46

1.583.993,02

1.595.715,02

Ειδικό αποθεματικό
αποτίμησης μετοχών
Σύνολα

Σχετικά με του ανωτέρω λογαριασμούς αναφέρονται τα εξής:
Ειδικό αποθεματικό αποτίμησης μετοχών.
Αφορά σε αποτίμηση μετοχών εταιριών εισηγμένων στα Χ.Α.Α που η εταιρία διακραττεί στο
χαρτοφυλάκιό της για μεγάλο χρονικό διάστημμα και για τις οποίες έως σήμερα δεν έχει προβεί σε
πράξη πώλησης.

5.12.

Κέρδη εις Νέο

Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων πλεόν των κερδών
του εξαμήνου και από τις λογιστικές διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α.
5.13.

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

881.931,39

1.218.137,26

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010
844.431,39

31.12.2009
1.180.637,26

Τα ανωτέρω δάνεια έχουν συναφθεί κυρίως με την Alpha Bank και εξυπηρετούνται κανονικά.
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5.14.

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης του 2008.
Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης του 2008
Επιτόκιο προεξοφλήσεως

4,5%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3,5%

Μέση εναπομένουσα εργάσιμη ζωή (έτη)

28,94

Συνταξιοδότηση

Α65, Γ60

Πληθωρισμός

2,5%

Turn over

0,00%

Την 31/12/2009 η εταιρία είχε 199 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 222 άτομα. Την 30/6/2010 η
εταιρία είχε 201 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 223 άτομα. Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις
Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2010 είχαν 23 άτομα προσωπικό προσληφθέντα κυρίως εντός του
2009 με χαμηλού ύψους δικαιώματα αποζημίωσης. Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού δεν
άλλαξε σε σχέση με το 2009 και το 2008 (όταν είχε γίνει και η σχετική Αναλογιστική μελέτη) διότι δεν
διαφοροποιούνται σημαντικά τα δεδομένα της έως και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως σχετική
Αναλογιστική μελέτη θα γίνει για τις Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010 ενόψει και των πολύ
πρόσφατων αλλαγών στην Εργατική νομοθεσία.

5.15.

Λοιπές προβλέψεις

Ο λογαριασμός αφορά πρόβλεψη για πιθανή επιβολή

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που

ενδέχεται να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008 και
2009 και Α εξάμηνο 2010 για την εταιρία Foodlink AE. Για τις χρήσεις 2005-2006-2007 καταλογίσθηκαν
πρόσθετοι φόροι ύψους 123.567 €. Για το 2008 έγινε πρόβλεψη το ένα τρίτο αυτού του ποσού ή
41.190€ και για το 2009 έγινε επίσης πρόβλεψη 42.000 €. Για το Α εξάμηνο 2010 έγινε πρόσθετη
πρόβλεψη 21.000,00 € (50% της ετήσιας) . Έτσι ο λογαριασμός την 30/6/2010 έχει την ακόλουθη
εικόνα :

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Λοιπές προβλέψεις

104.190,00

83.190,00

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

31.12.2009

104.190,00

83.190,00
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5.16.

Φόρος εισοδήματος

Η υποχρέωση για φόρο εισοδήματος στην κατάσταση οικονομικής θέσης του ομίλου και της εταιρείας
κατά την 30.06.2010 αναλύεται:

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Υπολοιπο φορολ.υποχρέωσης προηγ.
χρήσης
Συνολικός φόρος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
207.310,83

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
206.185,85

123.302,24
330.613,07

123.302,24
329.488,09

Η αντίστοιχη ανάλυση του τρέχοντα φόρου εισοδήματος που χρεώθηκε στα αποτελέσματα έχει ως
ακολούθως :
Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος)
Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 30.6.2010 και τα αντίστοιχα της
30.6.2009 αναλύεται:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2010
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο
εισοδήματος

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

30.06.2009

207.310,83

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολικός φόρος έξοδο

166.798,61

30.06.2010

30.06.2009

206.185.85

166.798,61

21.000,00

20.595,00

21.000,00

20.595,00

(1.650,66)

32.935,01

(1.650,66)

32.935,01

226.660,17

220.328,62

225.535,19

220.328,62

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που θα
ισχύσει στο 2010, 24%.
Η ανάλυση και συμφωνία μεταξύ του ανωτέρω φόρου και του φόρου που προκύπτει επί του
λογιστικού κέρδους με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή έχει ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2010

Κέρδη πρό φόρων
Ισχύων φορολογικός
συντελεστής
Φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο
εισοδήματος

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

30.06.2009
798.934,45

30.06.2010

30.06.2009
798.934,45

25%

852.229,96
24%

205.660,17

199.733,62

204.535,19

199.733,61

21.000,00

20.595,00

21.000,00

20.595,00

226.660,17

220.328,62

225.535,19

220.328,62

856.917,60

25%

24%
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5.17.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίστηκαν με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας. Η επίπτωση από τη σταδιακή μείωση του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος από 25% σε 20% μεταξύ των χρήσεων 2010 έως 2014 με βάση τις
υπάρχουσες προσωρινές φορολογικές διαφορές δεν είναι σημαντική και για το λόγο αυτό δεν έχει
διενεργηθεί σχετική προσαρμογή.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι (απαιτήσεις) – υποχρεώσεις του ισολογισμού της 30-6-2010 καθώς και της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της κλειόμενης περιόδου 1.1.2010 – 30.06.2010 αναλύονται ως
ακολούθως:

Η Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση) στους ισολογισμούς της μητρικής και
του ομίλου και στα αποτελέσματα αναλύεται :
Ισολογισμός
31.12.2009

Αποτελέσματα
30.6.2010

Κατάσταση
Οικονομικής
Θέσης
30.6.2010

99.044,37

(10.667,10)

88.377,27

316.059,31

9.016,44

325.075,75

Προσωρινές διαφορές από:
Αναγνώριση άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων
παγίων στοιχείων
Διαγραφή πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση (απαίτηση)

5.18.

82.320,00

82.320,00

(81.191,87)

(81.191,87

416.231,81

(1.650,66)

414.581,15

Προμηθευτές
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών

1.980.035,26

2.196.378,44

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010
1.758.412,09

31.12.2009
2.159.540,51
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5.19.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Μέρος μακροπρ. δανείου
πληρωτέο την επόμενη
χρήση - ALPHA Bank
CITIBANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
Μέρος μαρκοπρ. Δανείου
πληρωτέο την επόμενη
χρήση (CITIBANK)
Σύνολα

5.20.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

31.12.2009

666.666,68

666.666,68

666.666,68

666.666,68

704.338,90

788,65

704.338,90

788,65

471.365,88

785,12

471.365,88

785,12

10.212,68

30.174,23

18.750,00

37.500,00

1.871.334,14

735.914,68

1.842.371,46

668.240,45

Δεδουλευμένες και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
31.12.2009

Φόροι – τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα
χρήσεως
δουλευμένα
Σύνολα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

31.12.2009

102.878,12

232.144,96

91.001,01

220.027,31

201.894,12
298.859,15

288.153,30
242.696,49

181.784,71
326.260,67

259.339,68
221.112,17

50.000,00

53.171,09

50.000,00

53.171,09

653.631,39

816.165,84

649.046,39

753.650,25

Το ποσό που έχει καταγραφεί στον Λογ/σμό «Πιστωτές Διάφοροι» αφορά κυρίως σε αποδοχές
προσωπικού για τον μήνα Ιούνιο που εξοφλούνται το πρώτο τετραήμερο του Ιουλίου.
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5.21.

Κύκλος εργασιών

Κύκλος εργασιώνΥπηρεσίες Logistics

5.22.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
30.6.2009

30.6.2010

30.6.2009

8.770.538,85

8.770.538,85

7.931.107,77

7.931.107,77

Κόστος Πωλήσεων

Ο λογαριασμός Κόστος Πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών Logistics) αναλύεται ως ακολούθως :
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
30.6.2009

30.6.2010

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.121.912,36

1.884.942,23

1.873.912,25

1.884.942,23

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ κλπ)

2.455.451,40

2.312.465,61

2.826.753,40

2.312.465,61

ΕΝΟΙΚΙΑ

1.065.016,51

1.057.798,92

1.065.016,51

1.057.798,92

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

183.658,62

185.613,25

172.338,38

185.613,25

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

871.367,77

702.208,99

825.581,40

702.208,99

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

204.142,76

118.468,91

156.159,80

118.468,91

6.901.549,42

6.261.497,91

6.919.761,74

6.261.497,91

ΣΥΝΟΛΟ

5.23.

30.6.2009

Έξοδα Διοίκησης και διάθεσης

Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει
ως κάτωθι:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
30.6.2009

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

30.6.2010

30.6.2009

551.036,97

462.438,50

551.036,97

462.438,50

542.497,32

474.161,19

530.074,36

474.161,19

34.437,09

33.414,31

34.437,09

33.414,31

1.127.971,38

970.014,00

1.115.548,42

970.014,00
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Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)

5.24.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
30.6.2009

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο Χρηματοοικονομικών
εσόδων
Τόκοι και έξοδα λοιπών
βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων
Σύνολο Χρηματοοικονομικών
εξόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα) – Σύνολο

5.25.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2010

30.6.2009

105.275,24

83.030.41

105.120,09

83.030.41

105.275,24

83.030.41

105.120,09

83.030.41

32.722,42

8.847.36

31.478,08

8.847.36

32.722,42

8.847.36

31.478,08

8.847.36

72.552,82

74.183.05

73.642,01

74.183.05

Κέρδη κατά μετοχή

Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2010
30.6.2009
Καθαρά κέρδη περιόδου
Αριθμός μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή €

30.6.2010

30.6.2009

630.257,23

578.605.83

626.694,77

578.605.83

7.247.000

7.000.000

7.247.000

7.000.000

0,09

0,08

0,09

0,08

6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η φορολογικές υποχρεώσεις για το 2010 αναμένεται να επιβαρυνθούν με ποσό περίπου 95.000 € που
αφορά στην έκτακτη εισφορά στα κέρδη του 2009 βάσει του νόμου 3845/2010 .
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 εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη έκτακτη
εισφορά. 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.
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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., € 200.000,00.
Μισθοδοσία μελών € 152.825.00
7.2. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.
Απαιτήσεις:

8.

€ 16.880,00.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Με την Γενική Συνέλευση της 8/8/2010 αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 652.230
ευρώ με κεφαλαιοποίηση από τον λογ/σμο «Αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε
η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή χρημάτων στους μετόχους.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2010

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Καρακουλάκης Βασίλειος

Αχιλλέας Μάμαλης

Ραγκούσης Σταμάτης

ΑΔΤ Ξ 101457

ΑΔΤ Χ 679674

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης
ΑΦΜ 043550986

ης

Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
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