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Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας FOODLINKAEεπί των Οικονομικών
Καταστάσεων
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας
«FOODLINK Α.Ε.» και του Ομίλου «FDLGROUP», για την χρήση 2012, σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, oι στόχοι
και οι προοπτικές για την επόμενη χρήση και τέλος οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η
εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει
Η χρήση που έληξε στις 31/12/2012 είναι η 16η που λειτούργησε η «FOODLINK Α.Ε.» ως επικεφαλής
εταιρία του Ομίλου. Οι εταιρίες που μετέχουν στην ενοποίηση, καθώς και τα ποσοστά της Εταιρίας
μας σε αυτές, αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του
Ομίλου και της Εταιρίας.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι οι 4ες Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά.

Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Στο 2012 επιτεύχθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας κατά
ποσοστό 27% έναντι του 2011 και του Ομίλου κατά ποσοστό 68%, στον οποίο ενσωματώθηκαν για
πρώτη φορά και τα αποτελέσματα της θυγατρικής VELOSTRANS Α.Ε.. Η αύξηση αυτή του κύκλου
εργασιών είναι συνέπεια της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος και των στόχων που είχε
θέσει η διοίκηση για την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας συνεργασίες
με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τόσο του ελληνικού όσο και του παγκόσμιου χώρου.
Με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας FOODLINK (CYPRUS) LTD, επιχειρείται η στρατηγική κίνηση
εξάπλωσης του ομίλου εκτός συνόρων.
Η εταιρεία κατά τη χρήση αυτή εμφάνισε ζημιές προ φόρων ύψους 3,51% επί του Κύκλου Εργασιών
της οι οποίες οφείλονται αφενός σε εφάπαξ έξοδα εγκατάστασης (one-off costs) των νέων πελατών
της με τους οποίους ξεκίνησε συνεργασία στο 2012, και αφετέρου σε έξοδα εσωτερικής
αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων τα οποία ήταν αναγκαία προκειμένου να
βελτιστοποιηθεί η παραγωγική εκμετάλλευση των αυτών μετά την έναρξη των εργασιών των νέων
πελατών.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 η εταιρεία εμφανίζει σαφώς
καλύτερα αποτελέσματα, εμφανίζοντας μικτά κέρδη 1.116 χιλ. ευρώ έναντι 274 χιλ. ευρώ κατά το
πρώτο εξάμηνο, βελτιώνοντας σημαντικά το περιθώριο μικτού κέρδους από 2,5% στο α’ εξάμηνο, σε
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6,3% στο β’ εξάμηνο. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν τελικά στα 1.177 χιλ. ευρώ στο έτος έναντι
των 998 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου.
Κατόπιν των ανωτέρω η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ικανοποιημένη από τη σημαντική αύξηση
του κύκλου εργασιών που προήλθε από τις νέες συνεργασίες, της δηλώνοντας την αισιοδοξία της για
σαφώς καλύτερα αποτελέσματα την χρήση 2013.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς
της όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό της. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα ορισμένα
από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης
χρήσης.

-

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 26,94% ήτοι 24.242 χιλ.
ευρώ το 2012 έναντι 19.097 χιλ. ευρώ το 2011 και σε ποσοστό 67,81% για τον Όμιλο ήτοι 32.388
χιλ. ευρώ το 2012 έναντι 19.301 χιλ. ευρώ το 2011. Αυτό οφείλεται στη συνεχή και επιτυχημένη
προσπάθεια της εταιρείας για κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.

-

Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 2.334 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι 2.765 χιλ.
ευρώ το 2011 και 1.116 χιλ. ευρώ έναντι 2.713 για την εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής
μικτού κέρδους το 2012 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 7,20%, για τον Όμιλο και 4,60% για την
εταιρεία, ασφαλώς μειωμένος έναντι του 14,32% και 14,20% αντίστοιχα της προηγούμενη
χρήσης

-

Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.919 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο
και των 1.864 χιλ. ευρώ για την εταιρεία την τρέχουσα περίοδο έναντι ποσών 2.272 χιλ. ευρώ και
2.222.231,80 ευρώ για τον Όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Έτσι
διαμορφώνεται ένα ποσοστό για τον Όμιλο 9,01% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι 11,77% της
προηγούμενης περιόδου, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την εταιρεία είναι 7,69% έναντι
11,64%. Η μείωση των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης στο 2012 οφείλεται σε επιτυχημένες
σχετικές προσπάθειες της Διοίκησης του Ομίλου.

-

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώνονται σε ποσοστό 3,51% επί του Κύκλου Εργασιών για τον
Όμιλο ήτοι 1.144 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι κερδών 416,78 χιλ. ευρώ το 2011 και 4,82% για την
εταιρεία, ήτοι 1.178 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι κερδών 425,59 χιλ. ευρώ το 2011 τα οποίο όπως
προαναφέρθηκε είναι αποτέλεσμα του κόστους εγκατάστασης των νέων πελατών και της
γενικότερης αναδιοργάνωσης που προέκυψε στην εταιρεία από την είσοδο των νέων πελατών.

-

Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον όμιλο στο ποσό των 28.575 χιλ. ευρώ το 2012
έναντι ποσού 27.525 χιλ. ευρώ για το 2011 ενώ για την εταιρεία τα αντίστοιχα νούμερα είναι
25.517 χιλ. ευρώ έναντι 24.499 χιλ. ευρώ.

-

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά αποσβέσεων ανέρχονται για το
2012 σε 14.612 χιλ. ευρώ έναντι 13.041 χιλ. ευρώ το 2011 ενώ για την εταιρεία ανέρχονται σε
14.873 χιλ. ευρώ έναντι 13.343 χιλ. ευρώ, αύξηση που οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις που
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πραγματοποίησε η εταιρεία σε ενσώματα πάγια στοιχεία κατά την είσοδο των νέων πελατών
της.
-

Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2012 ανέρχεται σε 7.813 χιλ. ευρώ έναντι 9.156 χιλ. ευρώ το 2011
και για την εταιρεία 7.797 χιλ. ευρώ έναντι 9.183 χιλ. ευρώ.

-

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες το 2012 ήτοι 3.135 χιλ.
ευρώ έναντι 4.029 χιλ. ευρώ το 2011 και αντίστοιχα 3.111 έναντι 4.074 για την εταιρεία, γεγονός
που οφείλεται κυρίως στη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.

-

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 17.626 χιλ. ευρώ το 2012 έναντι
14.338 το 2011 και της εταιρείας 14.609 χιλ. ευρώ έναντι 11.241 χιλ. ευρώ. που οφείλεται
κυρίως στην αύξηση του λογαριασμού προμηθευτών και στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού της εταιρείας, ο οποίος οφείλεται στις ανάγκες χρηματοδότησης που απαιτήθηκαν
για την έναρξη των νέων συνεργασιών που ανέπτυξε η εταιρεία κατά τη χρήση του 2012.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο.

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 ης Δεκεμβρίου 2012
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ
2012
2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012
2011

Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής
διάρθρωσης
1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια:
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

40,13%

44,01%

39,90%

44,37%

132,18%

110,70%

118,49%

97,19%

48,86%

52,62%

41,72%

45,54%

51,14%

47,38%

58,28%

54,46%

79,22%

101,01%

72,86%

99,24%

5,47%

29,12%

5,04%

35,31%

7,20%

14,32%

4,60%

14,20%

7,76%

16,72%

4,83%

16,56%

-14,65%

4,55%

-15,10%

4,63%

2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης:
Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας
1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Γ) Δείκτες Ρευστότητας
1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό _
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
3. Δείκτης Μετρητών
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος
1.Δείκτης Μικτών Κερδών επί πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα
Πωλήσεις Υπηρεσιών
2. Δείκτης Μικτού Κέρδους επί Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων:
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας FOODLINK Α.Ε. της 30/5/2012
αποφασίσθηκαν τα κατωτέρω:
-

Διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 38.669,62 Ευρώ (προ παρακράτησης φόρου), ήτοι
0,01 ευρώ ανά μετοχή.

-

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 232.017,72 ευρώ με
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,06 ευρώ εις τρόπον ώστε το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας να ισούται με 1.624.124,04 ευρώ και η αξία κάθε μετοχής να
ισούται με 0,42 ευρώ.

-

Η αγορά 100.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας με τιμή από 0,30 έως 10 Ευρώ, δυνάμει του
αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε εργαζομένους της
εταιρείας.

Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης:
-

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση ύστερα από παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κυρίου
Σωτήριου Χήνου από τον κύριο Παναγιώτη Μπόμπολη καθώς και του κυρίου Ιωάννη
Παπαδόπουλου από την κυρία Αργυρώ Πυρούδη.

-

Ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltdστην οποία η Foodlink
A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.

β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:
Α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις άνω των 100.000 € στις Τράπεζες ΚΥΠΡΟΥ και CPB
Β) Δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών
Γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο της Foodlink A.E για τη χρήση 2012 είναι μηδέν.
Δ) Ο τζίρος της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου FOODLINK Cyprus, που ενοποιήθηκε στις
Οικονομικές Καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2012, είναι μηδενικός καθώς δεν έχει αρχίσει η
λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας.
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ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η διοίκηση του Ομίλου που απαρτίζεται από έμπειρα και ικανά στελέχη, παρακολουθεί συνεχώς τις
εξελίξεις του περιβάλλοντος και ανάλογα προσαρμόζεται αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται σε αυτό και αντιμετωπίζοντας τις όποιες απειλές.
Βασικές επιδιώξεις της διοίκησης κατά την τρέχουσα χρήση αποτελούν φυσικά η περαιτέρω αύξηση
του κύκλου εργασιών της με την προσέλκυση και νέων πελατών/αποθετών, και της κερδοφορίας της
με την βελτίωση της παραγωγικότητάς της και τον επανακαθορισμό της κοστολογικής βάσης σε νέα
χαμηλότερα επίπεδα, ενέργειες οι οποίες ήδη λαμβάνουν χώρα από τη χρήση του 2012.
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα στόχος της διοίκησης αποτελεί η διατήρηση της καλής συνεργασίας με
τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται και των σχετικά χαμηλών επιτοκίων που έχουν
συμφωνηθεί. Παράλληλα στόχο αποτελεί η βελτίωση της ταμειακής θέσης και του κεφαλαίου
κίνησης της εταιρείας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταμειακών της ροών.

ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Όπως είχε αναφερθεί και στις προηγούμενες χρήσεις η συνεχόμενη εξάπλωση της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης με πιο έντονα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα ενδεχομένως να είναι ο
σημαντικότερος κίνδυνος στην σχεδιαζόμενη ανάπτυξη της FOODLINK AE αλλά και του Ομίλου.

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Η εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει πλέον μεγάλο κίνδυνο
εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Η πίστωση που δίνει στους πελάτες της δεν ξεπερνά τις τριάντα
ημέρες έως 4 μήνες.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που
συνεργάζεται και επίσης διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα από τις καθημερινές τους
συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών
του.

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες τράπεζες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες
επωφελείς συνεργασίες της εταιρείας και του Ομίλου 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 εταιρείας. Το ύψος δανεισμού του Ομίλου την
31/12/2012 ανερχόταν σε 10,33 εκατ € περίπου, μέρος του οποίου οφείλεται σε δανεισμό
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(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 εταιρεία θα
βαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρείας 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 εταιρειών.
Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη του Ομίλου βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ
τους όσο και με την γενική διεύθυνση της εταιρείας και του Ομίλου. Η υποδομή της εταιρείας
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 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 σε συνεργασία με
τις εταιρείες ALPHA GREEN ΑΒΕΕ, ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ
και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ.
Επίσης, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεχίζεται προσπάθεια για
την αναβάθμιση των κτηριακών 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 εταιρείας στην αγορά.

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ασπρόπυργος Αττικής , 29/03/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βασίλειος Καρακουλάκης

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

10

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την
ης
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις
στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας
γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
η
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας και των θυγατρικών της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
α) Στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα
δ
α
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και
την αντιστοίχηση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και
α
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 , 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Στο
λογαριασμό «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 87 χιλ περίπου που έχει δοθεί, σε μέλος του
α
Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής εταιρείας, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23 του κωδ. Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 29/03/2013
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17

Ηλίας Ζαφειρόπουλος
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ της 31/12/2012
Σημ.

31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ασώματα πάγια στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

5.2
5.1

2.014.099,23
11.857.668,72

2.107.504,16
10.336.945,72

178.717,00
11.185.046,74

269.871,82
9.715.508,65

5.3

0,00

0,00

2.769.958,24

2.768.958,24

5.4

12.340,00

3.340,00

12.340,00

3.340,00

5.5

728.097,00

592.919,60

726.507,00

585.452,00

14.612.204,95

13.040.709,48

14.872.568,98

13.343.130,71

5.6

12.196.024,61

8.905.902,81

9.445.115,28

6.249.549,37

5.7

429.933,85

517.923,69

97.745,51

155.845,39

5.8

111.024,28

233.169,35

103.885,56

201.587,04

5.10

461.921,92

609.223,52

461.921,92

609.223,52

5.9

763.763,92

4.217.734,75

536.162,04

3.939.478,25

13.962.668,58

14.483.954,12

10.644.830,31

11.155.683,57

28.574.873,53

27.524.663,60

25.517.399,29

24.498.814,28

5.11
5.12
5.13
5.14

1.624.124,04
1.538.765,01
1.952.096,94
2.698.511,13
7.813.497,12

1.856.141,76
1.538.765,01
2.007.442,76
3.754.355,78
9.156.705,31

1.624.124,04
1.538.765,01
1.947.788,70
2.686.537,05
7.797.214,80

1.856.141,76
1.538.765,01
2.003.134,52
3.785.166,52
9.183.207,81

5.15

2.250.000,00

3.150.000,00

2.250.000,00

3.150.000,00

5.15

351.790,14

0,00

282.848,75

0,00

5.16

365.291,00

435.371,66

304.325,07

397.736,51

5.17

118.190,00

118.190,00

83.190,00

83.190,00

Σύνολο μακροπρόθεσμου
ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές
απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρο
εισοδήματος
Λοιπά βραχυπρόθ. χρηματ/ικά
στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις από
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ της 31/12/2012
Σημ.
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

5.18

31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

50.209,09

325.932,78

190.401,64

443.545,52

3.135.480,23

4.029.494,44

3.110.765,45

4.074.472,03

5.19
5.20

8.030.085,23
7.038.141,53

5.329.024,35
5.580.168,40

6.358.528,89
5.974.424,10

4.543.960,34
4.369.518,66

5.21

1.039.702,33

1.406.000,72

1.014.487,99

1.406.000,72

5.22

1.517.967,09

1.926.221,48

1.261.978,06

836.917,57

0,00

97.048,90

0,00

84.737,15

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

17.625.896,18

14.338.463,85

14.609.419,04

11.241.134,44

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

28.574.873,53

27.524.663,60

25.517.399,29

24.498.814,28

Σύνολο Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση
Δεδουλευμένες και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
πληρωτέος
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ της 31/12/2012

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

5.23
5.25

32.387.937,49
(30.055.008,84)
2.332.928,65

19.300.697,38
(16.536.025,73)
2.764.671,65

24.242.109,58
(23.126.103,99)
1.116.005,59

19.096.721,65
(16.384.159,05)
2.712.562,60

5.26.1
5.26.2

(2.918.569,01)
68.979,96

(2.271.592,60)
203.309,99

(1.864.223,43)
74.286,01

(2.222.231,80)
208.812,04

(627.631,50)

(279.610,74)

(503.801,85)

(273.551,47)

(1.144.291,90)

416.778,30

(1.177.733,68)

425.591,37

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

5.27.1

262.486,94

(159.395,74)

253.143,88

(147.083,99)

Καθαρα κέρδη/(ζημίες)
χρήσεως απο συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

(881.804,96)

257.382,56

(924.589,79)

278.507,38

Καθαρα κέρδη/(ζημίες)
χρήσεως

(881.804,96)

257.382,56

(924.589,79)

278.507,38

9.000,00

(4.418,00)

9.000,00

(4.418,00)

(872.804,96)

252.964,56

(915.589,79)

274.089,38

(0,23)

0,07

(0,24)

0,08

5.18

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποτίμηση επενδύσεων
διαθεσίμων προς πώληση

5.4

Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα Περιόδου
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από
φόρους ανά μετοχή
Βασικά

5.29
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων
Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
(Τόκοι και συναφή έσοδα)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και
επενδυτικά ακίνητα
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα
Λοιπές Προσαρμογές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Μεταβολή λοιπών χρηματ/κών στοιχείων ενεργητικού
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
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)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011

(1.144.291,89)

416.778,30

(1.177.733,67)

425.591,37

1.044.364,87
517.825,87
(40.763,80)
668.474,86

804.976,68
(45.470,58)
(138.156,20)
417.708,42

815.147,31
21.799,67
(38.156,58)
525.277,28

672.425,39
(45.470,58)
(138.156,20)
417.708,42

0,00

0,00

0,00

75,00

(195.958,40)
(114.595,06)

109.328,65
0,00

(195.958,40)
(114.595,06)

109.328,65
0,00

735.056,45

1.565.165,27

(164.219,45)

1.441.502,05

(135.177,40)

(716.636,17)

(141.055,00)

(716.636,17)

(3.762.817,22)

(1.685.942,33)

(3.195.565,91)

(1.893.738,49)

92.217,25

285.499,66

63.432,21

311.797,01

2.701.060,88

1.074.479,73

1.814.568,55

996.039,64

(562.135,12)

198.930,78

309.849,38

196.160,92

0,00
0,00

(421.503,02)
(288.779,68)

0,00
0,00

0,00
(238.402,74)

(931.795,16)

11.214,24

(1.312.990,22)

96.722,22

(1.632.166,94)

(915.334,50)

(1.507.254,58)

(640.573,27)

0,00

0,00

0,00

69.914,10

40.763,80

138.156,20

38.156,58

138.156,20

0,00

(188.931,21)

(1.000,00)

(393.566,26)

7.632,00

0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)
Πωλήσεις ασώματων και ενσώματων παγίων
στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών
επενδύσεων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων
Καθαρή μεταβολή Υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές ροές από αγοραπωλησίες λοιπών
χρηματοοικον. στοιχείων ενεργητικού

7.632,00
(1.583.771,14)

(966.109,51)

(1.462.466,00)

(826.069,23)

(232.017,72)
1.457.973,13
(1.400.000,00)

(434.820,00)
(441.933,50)
4.500.000,00

(232.017,72)
1.604.905,44
(1.400.000,00)

(434.820,00)
(404.996,05)
4.500.000,00

(398.452,21)

0,00

(288.939,27)

0,00

0,00

0,00

(38.669,62)

0,00

343.260,00

0,00

343.260,00

0,00
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
31/12/2011
(624.046,91)
0,00
(85.120,82)
(51.365,50)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
(531.278,00)
(421.503,02)
(85.120,82)
(51.365,50)

(938.404,53)

3.571.881,00

(627.859,99)

3.187.315,43

(3.453.970,83)

2.616.985,73

(3.403.316,21)

2.457.968,42

4.217.734,75

1.600.749,02

3.939.478,25

1.481.509,83

763.763,92

4.217.734,75

536.162,04

3.939.478,25
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
Μετοχικό
Κεφάλαιο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ

Διαφορά Από
'Εκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Αρτιο

Αποθεματικά

Στοιχεία καταχωρ. απ'
ευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια σχετιζόμενα με
Μη-Κυκλοφορούντα
περιουσ. Στοιχεία

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων Εις
Νέο

2.007.442,76

0,00

3.754.355,78

Σημ.
Υπόλοιπα 31/12/2011,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων
για την περίοδο 01/01/1231/12/12
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας
στα ίδια κεφάλαια

1.856.141,76

1.538.765,01

5.4

Σύνολο καθαρών κερδών που
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια

(232.017,72)

Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου

(232.017,72)

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων
της 31/12/12

1.624.124,04

9.156.705,31

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά
από φόρους
Σύνολο Καθαρών
αναγνωρισθέντων κερδών
και (ζημιών) περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού
κεφαλαίου
Μεταφορές / Αγορές Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών
Διανομή Μερισμάτων
Λοιπές Μεταφορές

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

9.000,00

(881.804,96)

(872.804,96)

(881.804,96)

(863.804,96)

(232.017,72)
(64.345,82)

(64.345,82)

(55.345,82)
1.538.765,01

1.952.096,94

0,00
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Σημ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα 31/12/2011,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων
για την περίοδο 01/01/1231/12/12
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης
καταχωρηθέντα απ' ευθείας
στα ίδια κεφάλαια

1.856.141,76

Διαφορά Από
'Εκδοση
Μετοχών Υπέρ
το 'Αρτιο

1.538.765,01

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων
της 31/12/12

2.003.134,52

Στοιχεία καταχωρ. απ'
ευθείας στα Ιδια
Κεφάλαια
σχετιζόμενα με ΚΠΠ
Μη-Κυκλοφορούντα
περιουσ. Στοιχεία

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

0,00

3.785.166,52

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

9.183.207,81

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

5.4

Σύνολο καθαρών κερδών που
καταχωρήθηκαν απ' ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά
από φόρους
Σύνολο Καθαρών
αναγνωρισθέντων κερδών
και (ζημιών) περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές Μεταφορές
Διανομή Μερισμάτων
Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου

Aποθεματικά

(924.589,79)

(924.589,79)

9.000,00

(924.589,79)

(915.589,79)

(64.345,82)

(135.370,06)
(38.669,62)

(232.017,72)
(199.715,88)
(38.669,62)

(232.017,72)

(232.017,72)

0,00

(55.345,82)

0,00

(1.098.629,47)

(1.385.993,01)

1.624.124,04

1.538.765,01

1.947.788,70

0,00

2.686.537,05

7.797.214,80
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «FOODLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»και με διακριτικό τίτλο «FOODLINK A.E.» (στο εξής ως «η εταιρεία») εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, οδός Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100) και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 38843/03/Β/97/34 (2011).

Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Σκοπός της εταιρείας 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:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

Το 2009 εξαγοράσθηκαν μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, οι
εταιρείες Transport Link AE αντί 220.910 € και Express Link EΠΕ αντί 280.208 €Το 2012 είναι η τέταρτη χρονιά
που συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Την 21/12/2011 εξαγοράσθηκε η εταιρεία VELOSTRANS AE αντί συνολικής αξίας 1.967.840,24 μετά από
εκτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920. Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η
εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltdστην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
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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. Οι θυγατρικές
ενοποιήθηκαν πλήρως από την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος τους.
Δομή του Ομίλου
Εταιρεία
TransportLinkAE
ExpressLinkEΠΕ
VELOSTRANSAE
Foodlink CyprusLtd

Έδρα
Ασπρόπυργος Αττικής
Μαγούλα Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Κύπρος

Δραστηριότητα
Μεταφορές
Μεταφορές
Διεθνείς Μεταφορές
Logistics

Συμμετοχή
100%
100%
100%
100%

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 του ομίλου και της εταιρείας εγκρίθηκαν από το
η

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 29 Μαρτίου 2013.
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση
ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
καταχωρούμενες στην καθαρή θέση (διαθέσιμα προς πώληση), την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31
Δεκεμβρίου 2012.

2.2. Τήρηση λογιστικών βιβλίων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως έχει το
δικαίωμα και στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωλογιστικές εγγραφές προσαρμογής, προκειμένου να καταρτίσει
τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

2.3. Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας,
τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα - έξοδα που αναγνωρίσθηκαν κατά
τη διάρκεια της χρήσης.
Η εμπειρία του παρελθόντος και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη
διενέργεια εκτιμήσεων, ενώ τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και των σχετικών παραδοχών γίνονται σε συνεχή βάση και
αναγνωρίζονται στην χρήση που πραγματοποιήθηκαν και σε επόμενες, εάν επηρεάζουν και την παρούσα και
τις μελλοντικές χρήσεις.

2.4. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που εφαρμόστηκαν για
πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση
Στην σημείωση 2.4.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που
υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο και επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις.
Στην σημείωση 2.4.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που
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υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αλλά δεν επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες
οικονομικές καταστάσεις.

2.4.1. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που επηρέασαν τα ποσά
που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις
2.4.1.1.

Αλλαγές που αφορούν την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις

Δεν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνωστοποιήσεις
του ομίλου.

2.4.1.2.

Αλλαγές που επηρεάζουν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του ομίλου

Δεν υπήρξαν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές που να επηρέασαν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του
ομίλου.

2.4.2. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που δεν είχαν επίδραση
στα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις
Οι βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Αυτές οι
βελτιώσεις δεν έχουν αντίκτυπο στον όμιλο, αλλά περιλαμβάνουν:

ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή
των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι μια οντότητα που εφάρμοζε τα ΔΠΧΑ και
σταμάτησε την εφαρμογή τους στο παρελθόν και επιλέγει, ή απαιτείται, να εφαρμόσει
εκ νέου τα ΔΠΧΠ, έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει εκ νέου το ΔΠΧΠ 1. Αν ΔΠΧΠ 1 δεν
εφαρμοστεί και πάλι, η οικονομική οντότητα πρέπει να επαναδιατυπώσει αναδρομικά
τις οικονομικές της καταστάσεις σαν να μην είχε σταματήσει την εφαρμογή των ΔΠΧΠ.
Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ της εθελοντικής και επιπλέον
συγκριτικής πληροφόρησης και την ελάχιστη απαιτούμενη συγκριτική πληροφόρηση. Σε
γενικές γραμμές, το ελάχιστο που απαιτείται είναι συγκριτικά στοιχεία της
προηγούμενης περιόδου.
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»

ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των
ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία
περιόδους.

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή

μέσα: Παρουσίαση»

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα
συναλλαγών αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση
χρηματοοικονομική
αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά,
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο
2012. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας επί των
επενδυτικών ακινήτων που επιμετρούνται σε εύλογη αξία και εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο
αναφορικά με τον αναβαλλόμενο φόρο επί των επενδυτικών ακινήτων που επιμετρούνται
ΔΛΠ 12 Φόροι
Εισοδήματος
(Τροποποίηση)
Αναβαλλόμενος
φόρος: Ανάκτηση των
υποκείμενων
περιουσιακών
στοιχείων

χρησιμοποιώντας το μοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ΔΛΠ 40 όπου ο καθορισμός γίνεται με
βάση το γεγονός ότι η λογιστική αξία θα ανακτηθεί μέσω πώλησης. Η τροποποίηση
περιλαμβάνει την απαίτηση ότι βάση υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου επί των μη
αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται, χρησιμοποιώντας το μοντέλο
αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 16, θα πρέπει να υπολογισθεί με βάση την πώληση. Η
τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου, την απόδοση ή τις
γνωστοποιήσεις του.
(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2012.)

ΔΠΧΠ 1 Πρώτη
Εφαρμογή των
Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
(Τροποποίηση)
- Έντονος
υπερπληθωρισμός και
κατάργηση των
σταθερών
ημερομηνιών για
Πρώτη Φορά

Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς μια
οικονομική οντότητα που το νόμισμα λειτουργίας της σταματά να υπόκειται σε
υπερπληθωρισμό, θα πρέπει να συνεχίσει την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
ΔΠΧΠ. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στον Όμιλο.
(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2011.)

Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν διαγράφονται για να διευκολυνθεί ο
χρήστης των οικονομικών καταστάσεων. Οι γνωστοποιήσεις έχουν σκοπό τη κατανόηση της
ΔΠΧΠ 7
Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις
- Ενισχυμένη
Reguirements
Γνωστοποίηση
Διαγραφή

σχέσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν διαγραφεί και τις υποχρεώσεις που
συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη
συνέχιση συμμετοχής της οντότητας σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποχαρακτηριστεί
ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να αξιολογήσουν τη φύση της, και τους κινδύνους που
συνδέονται με τη συμμετοχή της οντότητας σε αυτά. Ο Όμιλος δεν έχει περιουσιακά
στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι δεν υπήρξε καμία επίδραση στην παρουσίαση των
οικονομικών της καταστάσεων.
(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2011.)
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2.5. Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.
Τα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Όμιλος προτίθεται να
υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά, κατά περίπτωση, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των
οικονομικών
καταστάσεων – Λοιπά
συνολικά εισοδήματα»
(Τροποποιήσεις)

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 άλλαξαν την ταξινόμηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα
λοιπά συνολικά έσοδα (OCI). Τα στοιχεία που θα μπορούν να μεταφερθούν σε κέρδος ή ζημία
σε μια μελλοντική χρήση (π.χ. τα καθαρά κέρδη για αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης,
συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή ξένων επιχειρήσεων, η καθαρή κίνηση
αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών και καθαρή ζημιά ή αύξηση των διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) θα παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα
στοιχεία που ποτέ δεν θα μεταφερθούν σε κέρδος ή ζημιά (π.χ. τα αναλογιστικά κέρδη και
ζημίες επί προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων). Η
τροποποίηση αφορά μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίπτωση στην οικονομική θέση
και απόδοση του Ομίλου.
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη
συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό
είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών
εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012.)

ΔΛΠ 12 «Φόροι
εισοδήματος»

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με
το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

(Τροποποιήσεις)
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζομένους»
(Τροποποιήσεις)

Η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση
της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε
εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών
κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση
του εξόδου συνταξιοδότησης, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και
των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη
διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών.
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

ΔΛΠ 27 «Ατομικές
Οικονομικές
Καταστάσεις»
(Αναθεωρήσεις)
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες»
(Αναθεωρήσεις)

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές
σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
Ως συνέπεια των νέων ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις
συμμετοχών σε άλλες εταιρείες», το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις», έχει
μετονομαστεί σε ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες», και
περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε κοινοπραξίες
εκτός από συγγενείς επιχειρήσεις.
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(Το αναθεωρημένο πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2013.)

ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Παρουσίαση»

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με
κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

(Τροποποιήσεις)

(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

ΔΠΧΠ 1 «Κυβερνητικά
Δάνεια»

Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν για τις εταιρείες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ να
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης», μελλοντικά σε κρατικά δάνεια που υφίστανται κατά
την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Οντότητες μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 (ή το ΔΛΠ 39, όπως ισχύει) και ΔΛΠ 20 σε κρατικά δάνεια εκ των
υστέρων, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή είχαν αποκτηθεί στη αρχική
απεικόνιση του δανείου. Η εξαίρεση θα δώσει σε αυτούς που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα
ΔΠΧΠ απαλλαγή από τον αναδρομικό υπολογισμό των κρατικών δανείων με επιτόκιο
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.

(Τροποποιήσεις)

(Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.)

ΔΠΧΑ 7
«Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποχαρακτηριστεί στο σύνολό τους, καθώς και για
μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διαγράφονται στο σύνολό τους,
αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την
εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
(Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά
μέσα»

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 επιμέτρηση
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. Ο Όμιλος βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ
9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις», που αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό για τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Εξετάζει επίσης τα ζητήματα που τέθηκαν στην διερμηνεία-12 «Ενοποίηση Οικονομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού».

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
Οικονομικές
Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται
από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να καθορίσει
ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη μητρική, σε
σχέση με τις απαιτήσεις στο ΔΛΠ 27. Με βάση τις προκαταρκτικές αναλύσεις, το ΔΠΧΑ 10 δεν
αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις επενδύσεις που κατέχονται από τον Όμιλο.
(Το πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.)

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη διερμηνεία -13 «Από
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού
Συμφωνίες»

κοινού ελεγχόμενες οντότητες - Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπραξίες». Το ΔΠΧΑ 11
καταργεί την επιλογή να χρησιμοποιείται στις από κοινού ελεγχόμενες οντότητες η μέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες οντότητες που πληρούν τον
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ΔΛΠ 12 «Γνωστοποίηση
συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες»

ορισμό μιας κοινοπραξίας πρέπει να ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
ToΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως ήταν στο ΔΛΠ 27 που
αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και όλες τις γνωστοποιήσεις που
προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και ΔΛΠ 28. Αυτές οι γνωστοποιήσεις σχετίζονται με
τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, από κοινού διευθετήσεις, συγγενείς
εταιρείες και δομημένες οντότητες. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης, αλλά
δεν έχει καμία επίπτωση στην οικονομική θέση ή απόδοση του Ομίλου.
(Το πρότυπο τίθεται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.)

Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά μια ενιαία πηγή καθοδήγησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για όλες τις
επιμετρήσεις στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει όταν η οικονομική οντότητα απαιτείται
να κάνει χρήση της εύλογης αξίας, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πώς να γίνει η επιμέτρηση
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση
Εύλογης Αξίας»

της εύλογης αξίας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όταν απαιτείται ή επιτρέπεται η εφαρμογή της. Ο
Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης από αυτό το πρότυπο στην
χρηματοοικονομική του θέση και τις επιδόσεις του, αλλά με βάση τις προκαταρκτικές αναλύσεις,
δεν αναμένεται καμία επίπτωση.
(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
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.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.
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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 δημιουργουμένου λογισμικού που αναγνωρίσθηκε στη χρήση 2008 και 2009
περιλαμβάνει όλα τα άμεσα επιρριπτέα κόστη, που αφορούν κυρίως τις αμοιβές του προσωπικού.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.

Επίσης, στα ασώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η άυλη αξία των θυγατρικών εταιριών της
FOODLINK AE.
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
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Για τα λοιπά πάγια κρίθηκαν επαρκείς οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από την φορολογική
νομοθεσία.
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.

3.4. 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 περιουσιακών 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
οικιοθελώς, 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.
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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 με αρχική λήξη
μικρότερη των τριών μηνών.
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.
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.
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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
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 της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected
Unit Credit – ΔΛΠ 19 παρ 64). 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
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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.

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 εταιρείας, 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 εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου
και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία 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
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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 εταιρεία
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 Εταιρείας δεν την εκθέτουν σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας.

4.1. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία 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 Εταιρείας δεν εκτίθενται σε κίνδυνο από την
επίδραση των διακυμάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Εταιρεία δεν διαθέτει
συναλλαγματικούς λογαριασμούς.

4.3. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο δανεισμός της εταιρείας είναι σε Ευρώ τόσο σε σταθερά επιτόκια όσο και σε κυμαινόμενα επιτόκια.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία 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.
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5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των
αποσβέσεων κατά την 31.12.2012.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια

1.747.549,52

3.698.864,26

4.064.200,82

1.697.752,28

2.065.888,76

13.274.255,64

0,00
0,00

647.618,25
0,00

498.226,00
0,00

374.421,20
19.000,00

952.555,59
0,00

2.472.821,04
19.000,00

1.747.549,52

4.346.482,51

4.562.426,82

2.053.173,48

3.018.444,35

15.728.076,68

0,00

(263.609,86)

(922.289,12)

(674.749,39)

(1.076.661,55)

(2.937.309,92)

0,00

(162.206,34)

(282.417,57)

(294.893,82)

(195.763,66)

(935.281,39)

0,00

0,00

0,00

2.183,34

0,00

2.183,34

Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2012

0,00

(425.816,20)

(1.204.706,69)

(967.459,86)

(1.272.425,21)

(3.870.407,97)

Αναπόσβ.
Αξία
31/12/2012

1.747.549,52

3.920.666,31

3.357.720,13

1.085.713,62

1.746.019,14

11.857.668,72

Κόστος
31/12/2011
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος
31/12/2012
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2011
Αποσβεσεις
2012
Μειώσεις
αποσβέσεων

Μηχαν/τα

Μεταφ.
Μέσα

Γήπεδα

Έπιπλα
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος
31/12/2011
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος
31/12/2012
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2011
Αποσβεσεις
2012
Μειώσεις
αποσβέσεων
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
31/12/2012
Αναπόσβ.
Αξία
31/12/2012

Κτίρια

1.747.549,52

3.613.404,48

4.055.092,82

782.983,54

1.940.473,21

12.139.503,57

647.618,25

498.226,00

90.978,84

952.555,59

2.189.378,68
0,00

4.261.022,73

4.553.318,82

873.962,38

2.893.028,80

14.328.882,25

(181.207,09)

(916.748,42)

(342.155,86)

(983.883,55)

(2.423.994,92)

(161.007,84)

(281.506,77)

(93.384,73)

(183.941,25)

(719.840,59)

1.747.549,52

Μηχαν/τα

Μεταφ.
Μέσα

Γήπεδα

Έπιπλα

Σύνολο

0,00

1.747.549,52

(342.214,93)

(1.198.255,19)

(435.540,59)

(1.167.824,80)

(3.143.835,51)

3.918.807,80

3.355.063,63

438.421,79

1.725.204,00

11.185.046,74

Επί του Ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στη Λ.Ειρήνης 47 Ασπρόπυργος έχουν εγγραφεί 2
προσημειώσεις υποθήκης, συνολικού ποσού 6.500.000 €.

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

5.2. Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία
Ο λογαριασμός αφορά κυρίως σε λογισμικά προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται
από την εταιρεία.
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Επίσης στα ασώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου, συμπεριλαμβάνεται και η άυλη αξία των θυγατρικών
εταιριών της FOODLINKAE

Ο λογαριασμός κατά την χρήση 2012 παρουσίασε την παρακάτω κίνηση:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αξία
κτήσεως
31.12.2011
2.794.637,00

Προσθήκες

2012
4.652,00

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

31.12.2012
2.799.289,00

31.12.2011
687.132,84

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο

2012
98.056,93

31.12.2012
785.189,77

Υπόλοιπο
31.12.2012
2.014.099,23

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο

31.12.2012
701.259,46

Υπόλοιπο
31.12.2012
178.717,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία
κτήσεως
31.12.2011
875.824,46

Προσθήκες

2012
4.152,00

Αξία
κτήσεως

31.12.2012
879.976,46

Αποσβέσεις

31.12.2011
605.952,64

2012
95.306,82

Επίσης, στα άυλα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνεται η άυλη αξία της απόκτησης των θυγατρικών Express
Link ΕΠΕ και Transport Link AE η οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε
420.909,52 €. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η άυλη αξία της απόκτησης της VELOSTRANS AE την 15/12/2011,
που υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 €.
5.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις.
Η μητρική εταιρεία Foodlink AE το 2009 εξαγόρασε μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9
του Ν. 2190/1920, το 100% των εταιρειώνTransport Link AE αντί 220.910,00 € και ExpressLink EΠΕ αντί
280.208,00 €. Το 2010 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Transport Link AE κατά 300.000 €.
Tην 21/12/2011 εξαγόρασε την διαμεταφορική εταιρεία VELOSTRANS AE, μετά από εκτίμηση της αξίας της
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920.
Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η Foodlink
A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%.
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Δομή του Ομίλου
Θυγατρική Εταιρεία
Transport Link AE
Express Link EΠΕ
VELOSTRANS AE
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

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών κατά την 31.12.2012

Επωνυμία

Χώρα
Εγκ/σης

Transport Link AE

Ελλάδα

Express Link EΠΕ
VELOSTRANS AE
Foodlink Cyprus Ltd

Περιουσιακά

Αξία κτήσης

στοιχεία

Υποχρεώσεις
608.893,02

Έσοδα

520.910,00

568.619,69

Ελλάδα

280.208,00

40.981,09

47.139,25

Ελλάδα

1.967.840,24

66.859,20

2.862.824,65

Κύπρος

1.000,00

0,00

93.592,27

0,00

Αποτελέσματα

Ποσοστό

προ φόρων

συμμετοχής

2.205.344,67

196.955,94

100%

289.947,19

66.103,78

100%

7.570.624,78

(212.368,50)

100%

(6.850,95)

100%

5.4. Λοιπές επενδύσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012

Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα για
πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία)

12.340,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

3.340,00

31.12.2012

31.12.2011

12.340,00

3.340,00

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές στο ΧΑΑ) αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και
οι μεταβολές τους, από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, καταχωρούνται στη καθαρή θέση 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
ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Σύνολο

Ποσότητα
20.000

Τιμή
κλεισίματος
31.12.2012
0,617

Εύλογη αξία
31.12.2012

Αξία Κτήσης

12.340,00
12.340,00

4,30*

Η αποτίμηση των ανωτέρω επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καταχωρήθηκε απευθείας σε αύξηση των
Ιδίων Κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
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5.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Δοσμένες εγγυήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

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

728.097,00

592.919,60

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

726.507,00

31.12.2011

585.452,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Εγγυήσεις ενοικίων
Εγγυήσεις ΔΕΗ
Εγγυήσεις
μεταφορ.μέσων

664.576,00
27.313,00

568.552,00
22.636,00

36.208,00

1.731,60

Σύνολο

728.097,00

592.919,60

5.6. Απαιτήσεις από Πελάτες

Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από πελάτες» εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που
προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας και του Ομίλου.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Υπόλοιπα πελατών
Προβλέψεις για επισφ.
πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

12.121.413,00

7.636.948,73

9.419.367,13

6.004.127,29

(548.633,16)

0,00

0,00

0,00

623.244,77
0,00
12.196.024,61

1.245.908,98
23.045,10
8.905.902,81

25.748,15
0,00
9.445.115,28

245.422,08
0,00
6.249.549,37
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5.7. Προπληρωμές και Λοιπές Απαιτήσεις
Στο λογαριασμό «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Χρεώστες Διάφοροι (εκτός των
προκαταβεβλημένωνπαρακρατημένων φόρων
εισοδήματος)
Λογ/μοί Διαχειρίσεως Προκ/λών
και Πιστώσεων
Έξοδα Επομένων Χρήσεων
Χρεωστικά προμηθευτών
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
Σύνολο

132.038,00

129.771,68

32.407,69

15.248,94

0,00

16.923,52

0,00

16.923,52

80.920,53
146.975,32
70.000,00
429.933,85

217.512,13
153.716,36
0,00
517.923,69

65.337,82
0,00
0,00
97.745,51

123.672,93
0,00
0,00
155.845,39

5.8. Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
Απαιτήσεις από
φόρο εισοδήματος

31.12.2011

111.024,28

31.12.2012

233.169,35

31.12.2011

103.885,56

201.587,04

Στο λογαριασμό απεικονίζεται κυρίως η προκαταβολή για φόρο εισοδήματος.
5.9. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
8.174,87
69.071,88
301.300,19
1.448.662,83
454.288,86
2.700.000,04
763.763,92
4.217.734,75

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
1.573,74
2.125,63
80.299,44
1.237.352,58
454.288,86
2.700.000,04
536.162,04
3.939.478,25
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5.10. Λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία Ενεργητικού
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΟΜΙΛΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΗ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛΠ
Σύνολο

235.600,00
226.321,92
461.921,92

5.11. 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.

5.12. Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ο λογαριασμός Διαφορά υπέρ το Άρτιο κατά το 2012 για την εταιρεία και για τον Όμιλο κινήθηκε ως
ακολούθως :

Διαφορά υπέρ το άρτιο την 01/01/2012

1.538.765,01

Πλέον διαφορά υπέρ το άρτιο

0,00

Διαφορά υπέρ το άρτιο την 31/12/2012

1.538.765,01

5.13. Αποθεματικά
Ο λογαριασμός αποθεματικά αναλύεται:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

282.734,24

282.734,24

278.426,00

278.426,00

Αφορολόγητο αποθεματικό
Ν.3299/04

1.844.769,00

1.844.769,00

1.844.769,00

1.844.769,00

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

Ειδικό αποθεματικό
απόκτησης ιδίων μετοχών

(115.711,32)

(51.365,50)

(115.711,32)

(51.365,50)

(73.760,00)

(82.760,00)

(73.760,00)

(82.760,00)

1.952.096,94

2.007.442,76

1.947.788,70

2.003.134,52

Τακτικό Αποθεματικό

Ειδικό αποθεματικό
αποτίμησης μετοχώνκαταχωρημένων στα ίδια κεφ.
Σύνολα
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Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς αναφέρονται τα εξής:
Τα ανωτέρω αποθεματικά παραμένουν αφορολόγητα εφόσον δεν διανέμονται άλλως φορολογούνται με τις
γενικές διατάξεις.

Ειδικό αποθεματικό αποτίμησης μετοχών.
Αφορά διαφορά από την αποτίμηση στην εύλογη αξία μετοχών εταιρειών εισηγμένων στα Χ.Α.Α που η
εταιρεία διακραττεί στο χαρτοφυλάκιό της για μεγάλο χρονικό διάστημα και για τις οποίες έως σήμερα δεν
έχει προβεί σε πράξη πώλησης (βλέπε και 5.4 ανωτέρω).

5.14. Κέρδη εις νέον
Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από τις λογιστικές
διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα αποθεματικά. Η κίνηση
του λογαριασμού το 2012 απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

5.15. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Στο λογαριασμό «Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
κατηγορίες λογαριασμών:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά
δάνεια (Ομολογιακό δάνειο)

2.250.000,00

3.150.000,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

2.250.000,00

3.150.000,00

Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι
«Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις από
χρηματοοικονομικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές
Μισθώσεις» και κατά το βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες
την επόμενη χρήση».
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Leasingτην 31/12/2012
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις
1 έτος και λιγότερο
139.702,33
Μεταξύ 1 και 5 ετών
212.087,81
Άνω των 5 ετών
0.00
Σύνολο καταβολών
351.790,14
Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
5.16. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.

Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
01.01.2012 – 31.12.2012
Επιτόκιο προεξοφλήσεως

4,7%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3,2%

Πίνακες Υπηρεσίας

EVK 2000

Πληθωρισμός

2%

Turnover

0,00%

Την 31/12/2012 η εταιρεία είχε 317 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 350 άτομα. Την 31/12/2011 η
εταιρεία είχε 217 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος 236 άτομα.
Δεδομένων των θεσμικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και επειδή δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά ο
αριθμός του προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου, έγινε ανασκόπηση της Αναλογιστικής μελέτης του
2010 για την αναθεώρηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την μητρική εταιρεία με ημερομηνία
31/12/2012. Με την ανασκόπηση διαγράφηκε από την πρόβλεψη το προσωπικό που αποχώρησε εντός του
2012.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Πρόβλεψη Αποζημίωσης
Προσωπικού 01/01/2012
Μείον πρόβλεψη για
προσωπικό που αποχώρησε στο 2012
Πλέον πρόβλεψη 2012
Πρόβλεψη Αποζημίωσης
Προσωπικού 31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

435.371,66

397.736,51

(96.411,11)

(115.211,11)

26.330,45

21.799,67

365.291,00

304.325,07
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5.17. 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 2010 της μητρικής και της
χρήσεως 2010 της μεγαλύτερης θυγατρικής ποσό 83.100 € και 35.000 € αντίστοιχα.
Για το 2011 δεν έγινε πρόβλεψη διότι έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές αναμορφώσεις
για τον τελικό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της εταιρείας. Ο νέος φορολογικός νόμος 3943/2011,
μεταξύ των άλλων προβλέπει την υποχρεωτική έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από τον ορκωτό ελεγκτή
– λογιστή της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο της σύννομης τήρησης των βιβλίων της εταιρείας,
την αναμόρφωση ορισμένων δαπανών που προβλέπονται από τις φορολογικέ διατάξεις, καθώς και τον έλεγχο
της σύννομης υποβολής των διαφόρων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, εισόδημα, χαρτόσημο κ.ά.).
Οι βασικές εταιρείες του ομίλου ζήτησαν φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2012 . Αυτό θα εκδοθεί
εντός των ημερομηνιών που ορίζονται, και έτσι η οικονομική χρήση 2012 θα θεωρηθεί προσωρινά ελεγμένη
ενώ θα οριστικοποιηθεί μετά την παρέλευση 18 μηνών από την ημερομηνία του φορολογικού πιστοποιητικού.
Στην διάρκεια των 18 μηνών οι φορολογικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν έλεγχο της οικονομικής χρήσης
για λόγους δειγματοληψίας ή/και για λόγους υπόνοιας φορολογικών παραβάσεων

Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012 31.12.2011
118.190,00 118.190,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012 31.12.2011
83.190,00
83.190,00

5.18. Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση).
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση) στους ισολογισμούς της μητρικής και του ομίλου και στα
αποτελέσματα αναλύεται ως εξής:
Προσωρινές διαφορές από:

Φορολογική διαφορά από:
Αναγνώριση άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων
παγίων στοιχείων
Αποτίμηση επενδυτικών
στοιχείων
Διαγραφή πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού
Φορολογική ζημιά

Ισολογισμός
31.12.2010

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα Ενοποίηση
νέας
Χρήσεως
θυγατρικής
2011
31/12/2011

Ισολογισμός
31.12.2011

Αποτελέσματα
Χρήσεως
2012

Ισολογισμός
31.12.2012

71.689,65

0,00

(8.654,00)

63.035,65

35.511,06

27.524,59

380.450,45

37.660,03

0,00

418.110,48

(207.682,38)

625.792,86

0,00

0,00

0,00

0,00

(629,50)

629,50

17.700,00

15.592,70

(49.385,11)

(16.092,41)

0,00

(16.092,41)

0,00

70.793,33

(70.793,33)

(7.527,03)

(87.074,33)

(9.463,29)

(77.611,04)

(52.046,60)

(52.046,60)

387.194,46

(439.241,06)

(88.641,42)

9.094,12
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Προσωρινές διαφορές από:

Ισολογισμός
31.12.2010

Αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση (απαίτηση)

381.198,68

Προσωρινές διαφορές από:

Φορολογική διαφορά από:
Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
Αποτίμηση επενδυτικών στοιχείων
Διαγραφή πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Αναγνώριση φορολογικής ζημιάς
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
(απαίτηση)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα Ενοποίηση
νέας
Χρήσεως
θυγατρικής
2011
31/12/2011
62.346,85

(117.612,74)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ισολογισμός Αποτελέσματα
31.12.2010
Χρήσεως
2011

Ισολογισμός
31.12.2011

Αποτελέσματα
Χρήσεως
2012

Ισολογισμός
31.12.2012

325.932,79

275.723,69

50.209,10

Ισολογισμός
31.12.2011

Αποτελέσματα
Χρήσεως
2012

Ισολογισμός
31.12.2012

71.689,65

0,00

71.689,65

35.947,09

35.742,56

380.450,45

37.660,03

418.110,48

-207.682,38

625.792,86

0,00

0,00

0,00

-629,50

629,50

17.700,00

15.592,70

33.292,70

0,00

33.292,70

0,00
-88.641,42
0,00

0,00
9.094,12
0,00

0,00
-79.547,30
0,00

79.467,35
-18.682,29
364.723,61

-79.467,35
-60.865,01
-364.723,61

381.198,68

62.346,85

443.545,53

253.143,89

190.401,64

Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο
εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος λοιπών εσόδων (εξόδων)
Φόρος Περαίωσης Χρήσεων
Έκτακτη εισφορά 2009
Συνολικός φόρος έξοδο (έσοδο)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

13.236,76

97.048,90

0,00

84.737,15

0,00

0,00

0,00

0,00

(275.723,70)
0,00
0,00
0,00
(262.486,94)

62.346,84
0,00
0,00
0,00
159.395,74

(253.143,88)
0,00
0,00
0,00
(253.143,88)

62.346,84
0,00
0,00
0,00
147.083,99

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 για τη χρήση 2012 υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που ισχύσει κατά
την 31/12/2012.
Τον Ιανουάριο του 2013 ψηφίστηκε νέος φορολογικός συντελεστής 26%. Για το έτος 2012, ο συντελεστής που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι 20%
δηλαδή ο συντελεστής που καθορίζει ο ισχύον νόμος την 31/12/2012 . Αν είχε χρησιμοποιηθεί ο νέος
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φορολογικός συντελεστής η αναβαλλόμενη φορολογία για την Μητρική Εταιρεία κ τον Όμιλο θα επηρέαζε
θετικά την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά 15,10 χιλ. € και 54,12 χιλ. € αντίστοιχα.
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που
οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο
από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε
διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Μητρική εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Η TRANSPORT LINK A.E. και
η EXPRESSLINK Ε.Π.Ε. έχουν ανέλεγκτες τις χρήσεις 2010, 2011. H Velos Trans AE έχει ανέλεγκτη τη χρήση
2010.
Για τη Μητρική Εταιρία, εκδόθηκε το "Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" για τη χρήση 2011 χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές
καταστάσεις του 2011. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το οικονομικό έτος που λήγει την 31 ∆εκεμβρίου
2011 της Μητρικής Εταιρίας θεωρείται τελικό από πλευράς φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοχτώ
μηνών από την υποβολή του "Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης" στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την MAZARS Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για
τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων,
κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.
Η ανάλυση και συμφωνία μεταξύ του συνολικού φόρου που επιβάρυνε τις χρήσεις 2012 και 2011 και του
φόρου που προκύπτει επί του λογιστικού κέρδους με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή έχει ως
ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Κέρδη προ φόρων
Ισχύων φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος
Φόρος αφορολόγητου αποθεματικού
Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο εισοδήματος
Συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από
ακίνητα
Φόρος Λογιστικών Διαφορών
Εκτακτη εισφορά 2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
(1.168.733,68
425.591,37
)
20%
20%
(233.746,74)
85.118,27
0,00
0,00

(1.168.733,68)

416.778,30

20%
(233.746,74)
0,00
0,00

20%
83.355,66
0,00
0,00

1.919,09

7.093,82

1.919,09

7.092,83

(30.659,29)
0,00

68.946,26
0,00

(21.316,24)

54.872,89
0,00
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Φόρος Περαίωσης Χρήσεων θυγατρικών
Φόρος ζημιών μη αναγνωριζόμενων για
φορολογικούς σκοπούς
Συνολικός φόρος έσοδο (έξοδο)

0,00

0,00

0,00

0,00

(262.486,94)

159.395,74

0,00

(253.143,89)

147.083,99

Ο σταθμισμένος μέσος φορολογικός συντελεστής για την εταιρεία για τις χρήσεις 2012 και 2011 ήταν 21,66%
και 18,06% και του Ομίλου 22,43% και 38,24% αντίστοιχα. Η μείωση του σταθμισμένου μέσου φορολογικού
συντελεστή στην προηγούμενη χρήση οφειλόταν κυρίως στη δημιουργία του αφορολόγητου αποθεματικού
του Ν. 3299/2004.

5.19. Προμηθευτές
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών

8.030.085,23

5.329.024,35

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
6.358.528,89

4.543.960,34

5.20. Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», αφορά στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό
δανεισμό, και αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

Τράπεζες λογ/σμοίβραχ/σμων υποχρεώσεων

7.038.141,53

5.580.168,40

5.974.424,10

4.369.518,66

Βραχυπρόθεσμες Υπ. Χρηματοδ. Μισθώσεων

139.702,33

0,00

114.487,99

0,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση

900.000,00

1.406.000,72

900.000,00

1.406.000,72

Σύνολα
8.077.843,86 6.986.169,12 6.988.912,09 5.775.519,38
Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό από εμπορικές τράπεζες εσωτερικού.
5.21. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Αφορούν μέρος μακροπρόθεσμων δανείων (βλέπε σημ. 5.20 ανωτέρω) , πληρωτέων εντός του 2012.

5.22. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός «Δεδουλευμένες και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
31.12.2012
Φόροι – τέλη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

408.235,20

277.774,09

31.12.2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

338.447,19
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Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδαχρήσεως
δουλευμένα
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολα

418.464,53
460.663,55

328.910,75
322.069,08

374.072,23
409.825,44

269.516,83
274.573,32

144.611,81

183.368,64

139.633,20

111.567,00

0,00
1.431.975,09

814.098,92
1.926.221,48

0,00
1.261.978,06

0,00
836.917,57

5.23. Κύκλος εργασιών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Παροχής
Υπηρεσιών
Μικτά Κέρδη – Σύνολο

32.387.937,49

19.300.697,38

24.242.109,58

19.096.721,65

(30.055.008,84)

(16.536.025,73)

(23.126.103,99)

(16.384.159,05)

2.332.928,65

2.764.671,65

1.116.005,59

2.712.562,60

5.24. Μικτά Κέρδη
Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:

Μικτά Κέρδη
Μείον: Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
Μείον: Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

2.332.928,65

2.764.671,65

1.116.005,59

2.712.562,60

(2.918.569,01)

(2.271.592,60)

(1.864.223,43)

(2.222.231,80)

68.979,96

203.309,99

74.286,01

208.812,04

(516.660,40)

696.389,04

(673.931,83)

699.142,84

5.25. Κόστος Παροχής Υπηρεσιών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5.561.909,12
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
9.632.501,42
ΕΝΟΙΚΙΑ
2.810.676,47
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
733.526,05
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
3.766.651,22
LEASING
311.936,82
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(79.399,73)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
693.135,86
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ LEASING
(304.833,24)
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
23.126.103,99

ΟΜΙΛΟΣ
5.848.869,82
17.665.549,54
2.929.740,32
783.329,67
3.922.986,82
311.936,82
(79.399,73)
896.917,55
(304.833,24)
(1.920.088,73)
30.055.008,84
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Στα ενοίκια συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 640.656 € που καταβλήθηκε το 2012 στην εταιρεία REALESTLINK
A.E. και αφορά σε μίσθωμα των χώρων αποθηκών-βιομηχανοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

5.26. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:

Μικτά Κέρδη
Μείον: Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
Μείον: Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

5.26.1.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

2.332.928,65

2.764.671,65

1.116.005,59

2.712.562,60

(2.918.569,01)

(2.271.592,60)

(1.864.223,43)

(2.222.231,80)

68.979,96

203.309,99

74.286,01

208.812,04

(516.660,40)

696.389,04

(673.931,83)

699.142,84

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΜΙΣΘΟΙ
1.211.365,18 1.853.298,31
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
174.485,60
174.485,60
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
370.372,81
667.517,68
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00
(32.643,60)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
122.011,55
136.584,08
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(14.011,72)
(9.480,94)
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
128.807,87
ΣΥΝΟΛΟ
1.864.223,42 2.918.569,00
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5.26.2.

Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Ενοίκια και λοιπά έσοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

205.205,37

241.416,72

189.433,07

247.551,60

7.600,32

0,00

7.600,32

0,00

Κέρδη / ζημίες από αποτίμηση μετοχών

186.958,40

0,00

186.958,40

0,00

Κέρδη από πώληση μετοχών

111.640,87

0,00

111.640,87

0,00

51.011,09

23.876,23

50.804,64

23.876,23

Έκτακτα κέρδη

0,00

658,13

0,00

0,00

Έσοδο απο αχρησιμοποίητες προβλέψεις

0,00

45.470,58

0,00

45.470,58

562.416,05

311.421,66

546.437,30

316.898,41

462.521,75

108.086,37

460.309,46

108.086,37

Λοιποί Φόροι
Λοιπά έξοδα

19.072,51
11.841,83

0,00
25,30

0,00
11.841,83

0,00

Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) – Σύνολο

68.979,96

203.309,99

74.286,01

208.812,04

Μερίσματα λοιπών συμμετοχών

Έσοδα απο χρέωση κατεστρ. αποθεμάτων

Σύνολο λοιπών εσόδων
Μείον
Ζημίες από καταστρ. Αποθεμάτων και
λοιπές ζημίες

5.27. Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην δημοσιευόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης,
προκύπτει ως κάτωθι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

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

(516.660,40)

696.389,04

(673.931,83)

699.142,84

πλέον/(μείον): Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)

(627.631,50)

(279.610,74)

(503.801,85)

(273.551,47)

(1.144.291,90)

416.778,30

(1.177.733,68)

425.591,37

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων – Σύνολο
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5.27.1.

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)

31.12.2012
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο Χρηματοοικονομικών
εσόδων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

40.763,80

138.471,75

38.156,58

138.156,20

40.763,80

138.471,75

38.156,58

138.156,20

Τόκοι και έξοδα λοιπών
βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων

668.395,30

418.082,49

541.958,43

411.707,67

Σύνολο Χρηματοοικονομικών
εξόδων

668.395,30

418.082,49

541.958,43

411.707,67

(627.631,50)

(279.610,74)

(503.801,85)

(273.551,47)

Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα) – Σύνολο

5.28. Κέρδη μετά από φόρους
Το υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, προκύπτει ως
κάτωθι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Μειον : Φόρος εισοδήματος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

(1.144.291,90)
13.236,76

416.778,30
97.048,90

(1.177.733,68)
0,00

425.591,37
84.737,15

Μείον: Αναβαλλόμενος Φόρος
Εισοδήματος , προβλεψη φόρων
φορολογικού ελέγχου και λοιποί
φόροι

(275.723,70)

62.346,84

253.143,88

62.346,84

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους –
Σύνολο

(881.804,96)

257.382,56

(924.589,79)

278.507,38

Για την ανάλυση του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, βλέπε Παράγραφο
5.18.

5.29. Κέρδη ανά 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.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011
Καθαρά κέρδη περιόδου
Σταθμισμένος Μ.Ο. μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή-€

(881.804,96)
3.866.962,00
(0,23)

257.382,56
3.670.523,94
0,07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
(924.589,79)
3.866.962,00
(0,24)

278.507,38
3.670.523,94
0,08

5.30. Μερίσματα
Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2012 μερίσματα.
Η έγκριση της διανομής ή όχι μερισμάτων για το 2012 τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του α.ν.
148/1967.

5.31. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Η διοίκηση θεωρεί ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8.
Η εταιρεία και ο όμιλος δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Επί του κύκλου εργασιών υπάρχει
μικρή εποχικότητα .

5.32. 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.

5.33. 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 εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις
συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών
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5.34. Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012

31.12.2012

Αμοιβές Δ.Σ.
Κόστος Μισθοδοσίας Μελών Δ.Σ.
Αμοιβές και συνολικό κόστος μισθοδοσίας και αμοιβών
μελών Δ.Σ

€ 67.760,00

€ 0,00

€ 305.618,18

€ 305.618,18

€ 373.378,18

€ 305.618,18

5.35. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012

31.12.2012

Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ.
Υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ.

€ 91.137,00

€ 3.900,00

€ 1.140,13

€ 1.140,13

5.36. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές στη χρήση 2012 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2012
Πωλήσεις

Αγορές

Χρεωστικά
Υπόλοιπα

Συνδ/μένο Μέρος
Θυγατρικές
Βασικά διοικητικά
στελέχη
Λοιπά Συνδεδεμένα
Μέρη

Πιστωτικά
Υπόλοιπα

Πωλήσεις

Αγορές

Χρεωστικά
Υπόλοιπα

Πιστωτικά
Υπόλοιπα

-

-

-

-

89.609,43

1.843.772,90

168.609,88

465.280,39

-

373.378,18

91.137,00

1.140,13

-

305.618,18

3.900,00

1.140,13

-

640.656,00

-

363176,91

-

640.656,00

-

363176,91

5.37. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, εξασφαλίζοντας
παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση τους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ
ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια
κεφάλαια. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα.
Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και
λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την
μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Ποσά σε €
Σύνολο Δανείων
Διαθέσιμα

31/12/2012
10.679.634

31/12/2011
10.136.169

-763.764

-4.217.735
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Καθαρός Δανεισμός

9.915.870

5.918.434

Ίδια Κεφάλαια Ομίλου

7.813.497

9.156.705

1,27

0,65

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια

Η εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει τη βελτίωση του δείκτη μέσω της κερδοφορίας της.

5.38. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι

δραστηριότητες

της

εταιρείας

δημιουργούν

διάφορους

χρηματοοικονομικούς

κινδύνους,

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις
διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς
επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας .
Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της .
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους,
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμο δανεισμό.
5.39. Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν
παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία
συναλλάσσεται σε ευρώ.
5.40. Κίνδυνος επιτοκίου
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν
ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Πρόθεση της εταιρείας είναι να διαμορφώσει την χρηματοδότηση της σύμφωνα με ένα συνδυασμό σταθερών
και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Κατά τις
παρουσιαζόμενες χρήσεις, η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων χρήσης σε μια μεταβολή των επιτοκίων παρουσιάζεται στον επόμενο
πίνακα:
Ποσά σε
€
ΧΡΗΣΗ
2012
ΧΡΗΣΗ
2011

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Euribor

Euribor

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
10.679.634,00

10.136.169,12

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ
ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1,00%

-106.796,34

-106.796,34

-0,05%

5.339,82

5.339,82

1,00%

-101.361,69

-101.361,69
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-0,05%

5.068,08

5.068,08

5.41. Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος που
παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους
υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της εταιρίας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων
πληρωμών και κατ’ επέκταση επισφαλειών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία
συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η
μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:
Ποσά σε € '
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

30/6/2011
12.663
465.279
4.220
482.162

30/6/2010
10.563
564.801
120.449
695.812

5.42. Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
εταιρείας, που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση των

πληρωμές που

απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2012

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

0,00

Μη
δεδουλευμένοι
τόκοι
0,00
257.478,00
0,00

7.038.141,53
3.220.860,47
8.030.085,23

0,00

0,00

0,00

1.517.967,09

2.083.400,14

0,00

257.478,00

19.807.054,32

μέχρι 1 έτος

1 έτος έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

7.038.141,53
879.982,33
8.030.085,23

0,00
2.083.400,14
0,00

0,00

1.517.967,09
17.466.176,18

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

53

Σύνολο

ης

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
5.43. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την
επιχειρηματική πορεία της εταιρείας από τις 31.12.2012 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών &
Λογιστηρίου

Καρακουλάκης Βασίλειος

Αχιλλέας Μάμαλης

Ραγκούσης Σταμάτης

ΑΔΤ ΑΚ 601669

ΑΔΤ Χ 679674

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης
ΑΦΜ 043550986

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 11– 54είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου
που χορηγήσαμε με ημερομηνία 29Μαρτίου 2013.

Αθήνα, 29/03/2013
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17

Ηλίας Ζαφειρόπουλος
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281
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