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Δ Κ Θ Δ  Η ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
C.P.W. ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΤ ΑΔ
ΠΡΟ ΣΗΝ 1η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ – ΣΑΚΣΙΚΗ ΣΗ 28ηρ IOYNIOY
2012 ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 11/06/2010 - 31/12/2011
Κύπιοι Μέηοσοι,
αο θαιέζακε ζε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα ζαο εθζέζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε πνπ
έιεμε θαη λα ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2011.
1 . ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ηε ρξήζε πνπ πέξαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ 11.06.2010 έσο 31.12.2011 απνηέιεζαλ νη θ.θ.:
Laurent Dereux ηνπ Jean Pierre

Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο

11/06/10 - 31/12/11

Dessislava Temperley ηνπ Spiridon

Αληηπξφεδξνο

11/06/10 - 12/10/11

Raymond Franke ηνπ Rolf

Αληηπξφεδξνο

12/10/11 - 31/12/11

Gerald Joseph Morris ηνπ Gerald

Μέινο

11/06/10 - 31/12/11

Mary Johanna Ekman ηνπ David

Μέινο

11/06/10 - 31/12/11

2.1. Δξέλιξη ηυν επγαζιών και οικονομική θέζη
Ζ Διιάδα αληηκεηψπηζε κεγάιεο δπζθνιίεο ην 2011, ζε έλα πνιχ επκεηάβιεην δηεζλέο πεξηβάιινλ, κε
αδχλακεο νηθνλνκηθέο βάζεηο θαη απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άπνςε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ε Διιάδα ζπλέρηζε ην
ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ‘Σξφηθα’.
Σν 2011 ήηαλ κηα ρξνληά θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη νη δεκφζηεο δηαηαξαρέο επεξέαζαλ
αξλεηηθά ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Οη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηνλ Δπξσπατθφ
Νφην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο θαζψο θαη ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ ζηελ Διιάδα, είραλ νμχ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, ε νπνία έρεη πέζεη
ζηα ρακειφηεξα επίπεδά ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Δμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2011.
Ο κύκλορ επγαζιών (πυλήζειρ) ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 59.534 ρηι.
Καηά ηελ ρξήζε 2011 πξνέθπςαλ κέπδη μεηά από θόποςρ πνπ αλήιζαλ ζε € 4.082 ρηι.
Οι ζςνολικέρ αποζβέζειρ ην 2011 αλήιζαλ ζε € 31 ρηι. νη δε σπευζηικοί ηόκοι και ζςναθή έξοδα
ην 2011 ζε € 26 ρηι.
 Σο Μακποππόθεζμο Δνεπγηηικό ηηρ Δηαιπείαρ αλήιζε ζηελ παξνχζα ρξήζε ζε € 588 ρηι.
 Σο Γενικό ύνολο ηος Δνεπγηηικού ηηρ Δηαιπείαρ αλήιζε ζε € 15.530 ρηι.
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ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ:
2011
Α. ΓΔΙΚΣΔ ΔΞΔΛΙΞΗ

(000’s€)

i) Κχθινο Δξγαζηψλ

59.534

ii) Κέξδε πξν θφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδχζεσλ &
απνζβέζεσλ (EBITDA)
iii) Κέξδε πξν θφξσλ

5.165
5.116

Β. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
i) Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Πσιήζεηο

8,59%

ii) Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Πσιήζεηο

6,86%

Γ. ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Καζαξά θέξδε ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο / Ίδηα Κεθάιαηα
Δ. ΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ
i) Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία /ζχλνιν ελεξγεηηθνχ
(ξεπζηφηεηα)
ii) Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο / χλνιν Τπνρξεψζεσλ (θάιπςε
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ)
iii) Δλζψκαηα πάγηα & αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / Ίδηα
Κεθάιαηα (βαζκφο παγηνπνίεζεο)
iv) Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / Βξαρππξφζεζκεο
Τπνρξεψζεηο (άκεζε ξεπζηφηεηα)

95,31%

96,22%
100%
4,04%
132,85%

2.2. ημανηικά γεγονόηα πος ζςνέβηκαν ζηη σπήζη
Γε ζπλέβε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ εηαηξεία.
2.3. Πποοπηικέρ
Tν 2012 ζα είλαη επίζεο κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή δσή. Ζ χθεζε εθηηκάηαη ζε 4-5% ηνπιάρηζηνλ. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζα παξακείλεη ζε
ρακειά επίπεδα θαη κπνξεί λα ππάξμνπλ ζπλερείο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο απφ ηελ επηβνιή κέηξσλ ιηηφηεηαο
θαη ηελ είζπξαμεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ εθηίκεζε γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη εμαηξεηηθά απαηζηφδνμεο.
Με ηα θπβεξλεηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πψιεζεο θαη ηνπο ειέγρνπο ζην ιηαλεκπφξην πνπ επηβάιινληαη
ζε φιε ηελ αγνξά, αλακέλεηαη φηη ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα θηάζεη θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ βαζηθψλ αγαζψλ.
ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ ζπλζεθψλ, επηδηψθνπκε λα δηαηεξήζνπκε ζε ρακειά επίπεδα ηα θφζηε καο
πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά, πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο έλα επξχ θάζκα
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, θαη παξάιιεια λα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζην λα
ππνζηεξίδνπκε ηελ δηαηξνθηθή αμία πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα καο ζηνπο θαηαλαισηέο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο «σζηή Γηαηξνθή γηα κηα Καιή Εσή».
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2.4. Έπεςνα
Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο Δηαηξείαο θαη εηο ην κέιινλ, πξνζπάζεηεο ζα θαηαβιεζνχλ φπσο
θαη ζην παξειζφλ, γηα ηελ έξεπλα λέσλ πξντφλησλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ κε ηε
ζηελή ζπλεξγαζία ηεο ORBE Διβεηίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εξεπλεηηθψλ εηαηξεηψλ.
2.5. ημανηικά γεγονόηα πος έσοςν ζςμβεί μέζα ζηο σπονικό διάζηημα από ηη λήξη ηηρ σπήζευρ μέσπι
ηην ημέπα έγκπιζηρ ηηρ Δκθέζευρ ηος Γ. ππορ ηην Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ην λφκηκν ειεγθηή ηεο εηαηξείαο ε εξγαζία θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο γηα ηε ρξήζε
ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 παξάγξαθνο 5 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
2.6. Γιανομή Μεπίζμαηορ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηνπ 2011.
2.7. Τποκαηαζηήμαηα ηηρ Δηαιπείαρ
Γελ ππάξρνπλ.
2.8. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
ςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ κε απνηέιεζκα ε έθζεζή ηεο
ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν λα είλαη ζρεδφλ ειάρηζηε, θαη φπνπ ππήξρε θάλακε ρξήζε κέζσλ νηθνλνκηθήο
αληαζθάιηζεο γηα λα θαιχςνπκε ηνλ θίλδπλν έγθαηξα.
Πιζηυηικόρ Κίνδςνορ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη θαηφπηλ
ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ πειάηε, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνληαη εγγπήζεηο ή
πξνθαηαβνιέο.
Κίνδςνορ Ρεςζηόηηηαρ
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο.

Μαπούζι , 7 Μαΐος 2012

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηος Γ.. & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

LAURENT DEREUX
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ππορ τοςρ Μετόσοςρ τηρ Εταιπείαρ «C.P.W. ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΤ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «C.P.W. ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΤ
Α.Ε.» (ε «Εηαηξεία») πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2011, θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ
πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα
Ειέγρνπ. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο,
θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο
δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη
επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν
ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε
γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε
δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από
θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2011, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Αναυοπά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα 15 Μαΐνπ 2012
Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο

Γεώξγηνο Κ. Κνύηξεο
Αξ Μ ΣΟΕΛ 16141
Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΣΟΕΛ 125
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
Καηάζηαζη ςνολικού Διζοδήμαηορ για ηην σπήζη πος έληξε 31 Γεκεμβπίος
(ποζά ζε ΔΤΡΩ εκηόρ αν αναθέπεηαι διαθοπεηικά)
Σημείωση

2011

59.533.986

Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μικηό κέπδορ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λειηοςπγικό κέπδορ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέπδορ ππο θόπυν
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέπδορ πεπιόδος
Λοιπά ςνολικά Διζοδήμαηα
Λνηπά

14
14
14
15
16

(21.670.396)
37.863.590
(30.443.563)
(2.285.395)
5.134.632
(18.992)
5.115.640
(1.033.892)
4.081.748
0
0
4.081.748

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ

Μαπούζι , 7 Μαΐος 2012

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. & Γιεςθύνυν ύμβοςλορ

Ο Γιεςθςνηήρ ηος Λογιζηηπίος

ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

LAURENT DEREUX

Ο Ανηιππόεδπορ ηος Γ..

RAYMOND FRANKE
Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 12 έσο 25 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
Καηάζηαζη Υπημαηοοικονομικήρ Θέζηρ 31 Γεκεμβπίος
(ποζά ζε ΔΤΡΩ εκηόρ αν αναθέπεηαι διαθοπεηικά)
Σημείωση

2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό
Δλζψκαηα πάγηα

4

158.765

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5

14.060

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
ύνολο μακποππόθεζμος ενεπγηηικού

6

414.361
600
587.786

Απνζέκαηα

8

2.317.484

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

7

9.440.347

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

9

3.184.870

Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού

14.942.701

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

15.530.487

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδια Κεθάλαια
Μεηνρηθφ θεθάιαην

10

201.070

Λνηπά απνζεκαηηθά

11

67.023

Κέξδε εηο λέν

4.014.725

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν

4.282.818

Τποσπεώζειρ
Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

12

Σξέρνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε

7.560.069
1.447.600

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
ύνολο ςποσπεώζευν
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

12

2.240.000
11.247.669
15.530.487

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 12 έσο 25 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
Καηάζηαζη μεηαβολών Ιδίυν Κεθαλαίυν για ηη σπήζη πος έληξε 31 Γεκεμβπίος
(ποζά ζε ΔΤΡΩ εκηόρ αν αναθέπεηαι διαθοπεηικά)

Ιδπςζη
Ειζθορά περιοσζιακών ζηοιτείων
Σσγκενηρωηικά ζσνολικά ειζοδήμαηα
περιόδοσ
Τπόλοιπο 31 Γεκεμβπίος 2011

Μεηοσικό
κεθάλαιο

Αποθεμαηικά

Κέπδη ειρ νέο

ύνολο Ιδίυν
Κεθαλαίυν

60.500
140.570

-

-

60.500
140.570

67.023

4.014.725

4.081.748

67.023

4.014.725

4.282.818

201.070

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 12 έσο 25 απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
Καηάζηαζη ηαμιακών ποών για ηη σπήζη πος έληξε 31 Γεκεμβπίος
(ποζά ζε ΔΤΡΩ εκηόρ αν αναθέπεηαι διαθοπεηικά)
Κέπδη ππο θόπυν
Πποζαπμογέρ:
Απνζβέζεηο ελζσκάησλ παγίσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

Σημείωση

2011
5.115.640

4&5
15

30.630
18.992
5.165.262

Μεηαβολέρ ζηο κεθάλαιο κίνηζηρ
Μείσζε/ (αχμεζε) απνζεκάησλ
Αχμεζε /κείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε /(κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Αχμεζε /(κείσζε) ινηπψλ πξνβιέςεσλ

Πιεξσζέληεο ηφθνη
Πιεξσζείο θφξνο εηζνδήκαηνο
Σαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

15

Σαμιακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Σαμιακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Σαμιακέρ ποέρ από σπημαηοοικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζξνέο απφ κεηφρνπο (Μεηνρηθφ Κεθάιαην Ίδξπζεο)
Σαμιακέρ ποέρ από σπημαηοοικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Καθαπή (μείυζη) / αύξηζη ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και
ιζοδύναμα αςηών
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα αςηών ζηο ηέλορ ηηρ
σπήζηρ

4&5
15

(1.039.211)
780.667
(4.000.703)
2.240.000
(2.019.247)
3.146.015
(26.140)
(653)
3.119.222

(2.000)
7.148
5.149
60.500
60.500
3.184.870
0
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3.184.870

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 12 έσο 25 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011

1. Γενικέρ πληποθοπίερ
Ζ Δηαηξεία είλαη αλψλπκε εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα, ηδξχζεθε ην 2010. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε
παξαγσγή ζε ίδηεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ, ε εηζαγσγή − εμαγσγή, ην εκπφξην (απ’ επζείαο ή
κέζσ ηξίησλ), ε δηαλνκή θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ην κάξθεηηλγθ (marketing) βξψζηκσλ δεκεηξηαθψλ
γηα πξσηλφ θαη ξάβδσλ δεκεηξηαθψλ γηα πξσηλφ θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε
ή/θαη ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ βξψζηκσλ πξντφλησλ (π.ρ. κπνι, θ.η.ι.).
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εδξεχεη ζηo Μαξνχζη, ζηελ νδφ Παηξφθινπ 4, Σ.Κ. 15125 θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο
είλαη www.nestle-fitness.com/gr

2. Βάζη ύνηαξηρ ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν
(α) ημείυζη ςμμόπθυζηρ
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήηαλ ζε ππνρξεσηηθή ηζρχ ηελ 31.12.2011.
(β) Βάζη Αποηίμηζηρ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ην θφζηνο θηήζεο, κε
εμαίξεζε νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
(γ) Λειηοςπγική Ιζοηιμία ςναλλάγμαηορ και Παποςζίαζη
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
(δ) Δθαπμογή Δκηιμήζευν και Κπίζευν
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ
ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ
εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη
παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη
εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη
εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαζεσξνχληαη αλ
αθνξνχλ κφλν εθείλε ηελ πεξίνδν, ή ζηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, αλ ε
αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη
γηα/θαη επεξεάδνπλ, ηα ελζψκαηα πάγηα, ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ινηπέο εηαηξίεο, ηελ απνκείσζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο.
3. Βαζικέρ Λογιζηικέρ Πολιηικέρ
3.1 ςναλλαγέρ ζε ξένα νομίζμαηα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο
ζπλαιιαγήο. Ννκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα
κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
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C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011
3.2 Πυλήζειρ ζε πελάηερ
Οη πσιήζεηο ζηνπο πειάηεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, θαζαξέο
απφ εθπηψζεηο θαη θφξνπο επί πσιήζεσλ. Οη πσιήζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαηά ηνλ ρξφλν πνπ νη
ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ κεηαθέξνληαη ζηνλ αγνξαζηή, γεγνλφο πνπ
ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ θφξησζε.
3.3 Καθαπό σπημαηοοικονομικό κόζηορ
Σν θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ δαλείσλ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
πνπ απνθηψληαη απφ επελδχζεηο θαη πσιήζεηο κε πίζησζε.
3.4 Φόποι
(α) Σπέσυν θόπορ ειζοδήμαηορ
Πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. Οη
δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο
θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία.
(β) Αναβαλλόμενορ θόπορ
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ
θνξνινγηθήο βάζεο θαη ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ο αλαβαιιφκελνο
θφξνο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, εθηφο θαη αλ ζρεηίδνληαη
κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη’ επζείαλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πηζαλφ φηη ζα
ππάξμεη επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
3.5 Κςκλοθοπούνηα σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Σα θπθινθνξνχληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα
ηζνδχλακα απηψλ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεησκέλεο κε ηηο
πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο.
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη ηξηψλ κελψλ επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ακειεηένπ θηλδχλνπ.
3.6 Αποθέμαηα
Σα πιηθά θαη ηα εκπνξεχκαηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Ζ παξαγσγή ζε εμέιημε θαη ηα ηδηνπαξαγφκελα
απνζέκαηα (πξντφληα) επηκεηξψληαη κε βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Σν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη
ηα άκεζα παξαγσγηθά θφζηε θαη κία θαηάιιειε αλαινγία ησλ γεληθψλ δαπαλψλ παξαγσγήο θαη ησλ
απνζβέζεσλ ησλ εξγνζηαζίσλ.
Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν FIFO. Όηαλ ην θφζηνο θηήζεσο ησλ
απνζεκάησλ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο αλαγλσξίδεηαη δεκία ίζε κε ηελ δηαθνξά.
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3.7 Πποκαηαβολέρ και δοςλεςμένα έζοδα
Οη πξνθαηαβνιέο θαη ηα δνπιεπκέλα έζνδα πεξηιακβάλνπλ πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ην επφκελν έηνο θαη
αλαγλψξηζε εζφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηα νπνία ζα εηζπξαρζνχλ ζην επφκελν.
3.8 Δνζώμαηα πάγια
Σα ελζψκαηα πάγηα εκθαλίδνληαη ζην αλαθηήζηκν θφζηνο θηήζεσο. Οη απνζβέζεηο γίλνληαη ζηα ζπζηαηηθά
ηκήκαηα ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ηα νπνία έρνπλ φκνηεο σθέιηκεο δσέο κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ
απφζβεζεο, έηζη ψζηε λα απνζβεζζεί ην θφζηνο θηήζεσο κέρξη ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ζηελ δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο.
Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ

Υξφληα κίζζσζεο

Έπηπια, ζθεχε, ινηπφο εμνπιηζκφο

3-8

ρξφληα

Ορήκαηα

5

ρξφληα

Οη σθέιηκεο δσέο θαη νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο επαλεμεηάδνληαη εηεζίσο. Ζ επαλεμέηαζε απηή ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηελ αμία, ηελ θχζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε ηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο.
Ζ απφζβεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαηαλέκεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εμφδσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαηά
ιεηηνπξγία ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο .
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε πνπ αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ,
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν. Οη βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη κε βάζε ηνλ
ρξφλν ηεο κίζζσζεο.
3.9 Μιζθυμένα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαη
απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ηα ελζψκαηα πάγηα.
3.10 Απομείυζη ενζυμάηυν παγίυν
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο σο εμήο:
Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε
εηεζίσο. Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή
γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηέο απνκείσζεο
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα απαηηνχκελα θφζηε
ξεπζηνπνίεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Γηα ζθνπνχο εθηίκεζεο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ζηα νπνία παξάγνληαη αλεμάξηεηεο ηακηαθέο ξνέο ( έληαμε ζε
κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο
ηνπο, εμεηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ζθνπνχο ηπρφλ αλαζηξνθήο ηεο δεκηάο απνκείσζεο.
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3.11 Βπασςππόθεζμερ και μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Οη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηελ
κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
ιήγνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.
3.12 Πποβλέτειρ
Οη πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο αβέβαηνπ ρξφλνπ ή πνζνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηθαζηηθέο
δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαη ινηπνχο θηλδχλνπο θαη άιιεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο αλ ππάξρνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθή ή
ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο θαη αλακέλεηαη εθξνή πφξσλ αμηφπηζηα
πξνζδηνξηδφκελε. Οη δεζκεχζεηο γηα δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαη ινηπνχο θηλδχλνπο, αληηθαηνπηξίδνπλ
ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ην απνηέιεζκα, κε βάζε ηα γλσζηά θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ
γεγνλφηα.
3.13 Γοςλεςμένα έξοδα και έζοδα επομένυν σπήζευν
Σα δνπιεπκέλα έμνδα θαη ηα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ, πεξηιακβάλνπλ, έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε ηα νπνία ζα πιεξσζνχλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεσο θαη πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ
επφκελε ρξήζε.
3.14 Μεπίζμαηα
Σα κεξίζκαηα πνπ δίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ εγθξίλνληαη
απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
3.15 Δνδεσόμενα πεπιοςζιακά ζηοισεία και ενδεσόμενερ ςποσπεώζειρ
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ
έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Σα
ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.16 Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ιζολογιζμού
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,
πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο εκεηψζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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3.17 Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικών κινδύνυν
α)

Ζ Δηαηξεία δελ είρε θαηά ηηο 31.12.2011
(i) Έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ,
(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο
πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ή κε κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο αλαγλσξηδφκελεο θαη’ επζείαλ ζηα Ίδηα
Κεθάιαηα, κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ
(iii) Απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ζε ζπλάιιαγκα.
πλεπψο, δελ ήηαλ εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία.

γ)

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη
θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ πειάηε, ελψ απφ ζπλεξγάηεο /δηαλνκείο ιακβάλνληαη εγγπήζεηο .

δ)

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο.

3.18 Νέα Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσηηθά θαη ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηά ηελ 01.01.2011 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ
λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα –Γλσζηνπνηήζεηο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2011 θαη πξνβιέπεη ηελ παξάζεζε γλσζηνπνηήζεσλ ζε κηα ζεκείσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ αθνξά κεηαβηβαζζέληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ
δηαγξάθνληαη θαη ηπρφλ ζπλερή αλάκεημε ζηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
«Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία» κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ
01.01.2015. Σν λέν πξφηππν απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη πξνβιέπεη φηη
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ
δηαρείξηζε ηνπο θαη επηκεηξψληαη είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο θηήζεσο. Γελ αλακέλεηαη
λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία.
Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 01.01.2013. Σν Πξφηππν αληηθαζηζηά, φζνλ αθνξά ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην Γ.Λ.Π. 27,
«Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο» θαη ηελ Γηεξκελεία 12 «Οληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν Πξφηππν δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ
ειέγρνπ (control) κηαο νληφηεηαο πάλσ ζε κηα άιιε θαη ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην πψο εθαξκφδεηαη ε ελ
ιφγσ έλλνηα. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.
Γ.Π.Υ.Α. 11 «Κνηλνί Γηαθαλνληζκνί», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013
θαη αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 31 «Γηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηελ Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
νληφηεηεο - κε ρξεκαηηθέο εηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν πξφηππν δηαθξίλεη
ηνπο θνηλνχο
δηαθαλνληζκνχο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο. Οη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο, έζνδα θαη έμνδα
ηεο θνηλήο ιεηηνπξγίαο. Σα δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Σν Γ.Λ.Π. 28 κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο». Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
εηαηξεία.
Γ.Π.Υ.Α. 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ζε άιιεο νληφηεηεο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013. Σν Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε
δηθαηψκαηα ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη δνκεκέλεο κε ειεγρφκελεο - κε ελνπνηνχκελεο
νληφηεηεο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία.
Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01.01.2013. Με ην ελ ιφγσ Πξφηππν ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα Πξφηππν – Πιαίζην, ηα ζέκαηα ηνπ θαζνξηζκνχ
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ηεο εχινγεο αμίαο, ηεο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Γελ αλακέλεηαη
λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ», κε
ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ νκαδνπνίεζε
ησλ θνλδπιίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, κε βάζε ην εάλ
κεηαγελέζηεξα αλαηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (θέξδε θαη δεκίεο). Γελ αλακέλεηαη λα έρεη
νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία.
Νέν (Σξνπνπνηεκέλν) Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ
ή κεηά ηελ 01.01.2013. Σν λέν πξφηππν ξπζκίδεη ζέκαηα φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαζαξή
ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο, ηξνπνπνηήζεσλ, πεξηθνπψλ θαη δηαθαλνληζκψλ ησλ πξνγξακκάησλ,
θαζψο θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία.
Γηεξκελεία 20 « Κφζηε θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο, επί ηεο επηθαλείαο ελφο νξπρείνπ, γηα ηελ απφθηεζε
πξφζβαζεο ζην απφζεκα» κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013 θαη ξπζκίδεη
ηα ζέκαηα ηνπ ινγηηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
εηαηξεία.
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4. Δνζώμαηα πάγια
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Βεληιώζειρ ζε
ακίνηηα ηπίηυν
11 Ιοςνίος 2010
Δηζθνξά απφ Δ.Ο.Ο.
Πξνζζήθεο
31 Γεκεμβπίος 2011
υπεςμένερ αποζβέζειρ
11 Ιοςνίος 2010
Απφ κεηαθνξά
Απνζβέζεηο ρξήζεο
31 Γεκεμβπίος 2011
Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2011

177.758

Έπιπλα & λοιπόρ
εξοπλιζμόρ

ύνολο

177.758

29.415
2.000
31.415

207.173
2.000
209.173

(21.684)
(7.110)
(28.794)

(14.966)
(6.648)
(21.614)

(36.650)
(13.758)
(50.408)

148.963

9.801

158.765

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ.

5.

Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Λογιζμικά
ππογπάμμαηα

11 Ιοςνίος 2010
Δηζθνξά απφ Δ.Ο.Ο.
Πξνζζήθεο
31 Γεκεμβπίος 2011
υπεςμένερ αποζβέζειρ
11 Ιοςνίος 2010
Απφ κεηαθνξά
Απνζβέζεηο ρξήζεο
31 Γεκεμβπίος 2011

84.359
84.359

(53.427)
(16.872)
(70.299)

Αναπόζβεζηη αξία 31 Γεκεμβπίος 2011

14.060
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6. Αναβαλλόμενη θοπολογία

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ

2011
(49.887)
464.248
414.361

Τπόλοιπο ζηην απσή ηηρ σπήζηρ
Υξέσζε (Πίζησζε) ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο
Υξέσζε (Πίζησζε) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
Τπόλοιπο ζηο ηέλορ ηηρ σπήζηρ

2011
414.361
414.361

2011
(49.887)
464.248
414.361

Μακποππόθεζμο
Βπασςππόθεζμο

Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ -ςποσπεώζειρ:
Γιαθοπά
αποζβέζευν
Τπόλοιπο 11 Ιοςνίος 2010
Πίζησζε – Υξέσζε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

(4.551)

Τπόλοιπο 31 Γεκεμβπίος 2011

(4.551)
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Δπιζθαλείρ
Απαιηήζειρ
-

Λοιπέρ
Πποβλέτειρ

ύνολο

(45.336)

464.248

414.361

(45.336)

464.248

414.361
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7.

Δμποπικέρ και λοιπέρ απαιηήζειρ

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ εζσηεξηθφ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ εζσηεξηθφ
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Μείνλ: Πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Πξνθαηαβνιέο
Απαηηήζεηο Απφ Διιεληθφ Γεκφζην
Λνηπνί Υξεψζηεο
ύνολο

2.011
8.038.644
993.519
54.511
(419.101)
8.667.573
27.534
745.240
600
9.440.947

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο.
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλέξρεηαη ζε € 9.416.412
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ζε
εμαηνκηθεπκέλε βάζε εθφζνλ θξίλεηαη σο πηζαλή ε αδπλακία είζπξαμήο ηνπο. Ωο κέηξν ηεο αδπλακίαο ηεο
είζπξαμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αληηθεηκεληθή δπζθνιία ή ε πηψρεπζε ηνπ νθεηιέηε. Δπίζεο,
σο επηζθάιεηεο ζεσξνχληαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηεθδηθνχληαη κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ,
αλεμάξηεηα ηεο πηζαλφηεηαο είζπξαμήο ηνπο. Καηά θαλφλα ε Δηαηξεία δηεθδηθεί δηθαζηηθά ιεμηπξφζεζκεο
απαηηήζεηο εθφζνλ ην χςνο ηεο απαίηεζεο δηθαηνινγεί ην θφζηνο δηεθδίθεζεο. Πέξαλ ηνχησλ ε Δηαηξεία
δηελεξγεί θαη πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο κε βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ζε θάζε
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρεη σο εμήο:
Μεηαθοπά από ειζθοπά Δ.Ο.Ο.

348.113

Πξνβιέςεηο ρξήζεσο

70.988

Γηαγξαθέο ρξήζεσο

-

Τπόλοιπο 31.12.2011

8.

419.101

Αποθέμαηα
2011
2.056.055
261.429
2.317.484

Δκπνξεχκαηα θαη έηνηκα πξντφληα
Απνζέκαηα θαζ’ νδφλ
ύνολο

Σν θφζηνο αλαιψζεσλ ησλ απνζεκάησλ πνπ βάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο αλέξρεηαη ζε €
21.670.396
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9.

Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα αςηών

Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

2011
12.942
3.171.928

ύνολο

3.184.870

10. Μεηοσικό κεθάλαιο
Μεηοσικό
κεθάλαιο
Μεηοσικό κεθάλαιο Ίδπςζηρ
Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

60.500
140.570

Τπόλοιπο 31 Γεκεμβπίος 2011

201.070

1. Σν Αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ήηαλ € 60.500 θαη δηαηξείην ζε 60.500 κεηνρέο. Με ηελ απφ
23-12-2010 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά € 140.570 κε εηζθνξά
ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Ο.Ο.. «Όκηινο Γεκεηξηαθψλ ΔΟΟ» κε έθδνζε 140.570 λέσλ
κεηνρψλ. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε € 201.070 θαη δηαηξείηαη ζε 201.070 κεηνρέο.
2. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, Κ.Ν. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
α) Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο
εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν.
β) ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία
έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο Δηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ
κέηξνπ.
γ) Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε Δηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε
κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
δ) Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ
επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ
έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65%
ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή. ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ
πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ
πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
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3. H Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.

Σακηικό
αποθεμαηικό

11 Ιοςνίος 2010
Κίλεζε ρξήζεο

67.023

31 Γεκεμβπίος 2011

67.023

Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Σαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ,
ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Νένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη
πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνπ έρεη
ζρεκαηίζεη ε εηαηξεία αλέξρεηαη ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Σα εηδηθά απνζεκαηηθά ζε πεξίπησζε
δηαλνκήο ηνπο θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή.
11. Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ πποβλέτειρ

Πποβλέτειρ
για λοιπέρ
νομικέρ
ςποθέζειρ
Τπφινηπν 1 Ηνπλίνπ 2010
Χρέωζη / (πίζηωζη) ζηην Καηάζηαζη Σσνολικού Ειζοδήμαηος:
Πξνβιέςεηο ζηελ ρξήζε γηα λνκηθέο ππνζέζεηο
Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ζηε ρξήζε
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011

2.240.000
2.240.000

ηε ρξήζε έγηλαλ πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνζέζεηο πνζνχ € 2.240.000 ρηι.
12. Δμποπικέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ
2011
7.138.063
206.564
215.442
7.560.069

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Γνπιεπκέλα έμνδα
Τπνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ινηπνί θφξνη
ύνολο

Όιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο είλαη εμνθιεηέεο εληφο ηξηψλ κελψλ θαηά κέζνλ φξν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
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13. Έξοδα

2011
Κόζηορ
πυληθένηυν

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Αλαιψζεηο πιψλ

Έξοδα
διάθεζηρ
23.851

Έξοδα
διοίκηζηρ
9.478

21.670.396

Απφζβεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο

ύνολο
33.329
21.670.396

13.758

16.872

30.630

1.319

605

1.924

Απνκείσζε απαηηήζεσλ

70.988

70.988

Αζθάιηζηξα

14.911

36.412

51.323

Σειεπηθνηλσλίεο

16.335

5.471

21.806

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ

56.387

41.530

97.917

879.531

Απνζήθεπηξα
Έμνδα κεηαθνξψλ
Έμνδα ηαμηδηψλ
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Πξνκήζεηεο ζε ηξίηνπο
Αλαιψζηκα πιηθά

879.531

1.012.753

4.157

1.016.910

56.531

38.884

95.415

17.333.999

12.267

17.346.266

2.046.974

2.046.974

192.986

192.986

Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ

4.130.790

499.424

4.630.214

Λνηπά
ςνολικό κόζηορ πυληθένηυν, εξόδυν
διοίκηζηρ και διάθεζηρ

4.592.450

1.620.295

6.212.745

30.443.563

2.285.395

54.399.354

21.670.396

14. Καθαπό σπημαηοοικονομικό κόζηορ

2011
Σόκοι έξοδα
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

26.140
26.140
(7.148)
18.992

Σφθνη απφ βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Καθαπό σπημαηοοικονομικό κόζηορ

15. Φόπορ ειζοδήμαηορ

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο

2011
1.448.253
(414.361)

ύνολο

1.033.892
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Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξίαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θφξνπ. Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο:
2011
5.115.640
1.023.119
10.773
1.033.892

Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνο κε βάζε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή 20%
Μφληκεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο
Φόπορ

Ππαγμαηικόρ ζςνηελεζηήρ

20,21%

16. Δνδεσόμενερ Τποσπεώζειρ
Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
17. ςναλλαγέρ με ζςνδεδεμένα μέπη
Σα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα εμήο:
φιεο νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Nestle ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο ηα Μέιε ηνπ Γ.., ε Γηνίθεζε θαη ηα Γηεπζπληηθά
ηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη φινπ ηνπ Οκίινπ.
(α)

Μέηοσοι
Πσιήζεηο αγαζψλ

27.779

Αγνξέο ππεξεζηψλ

7.808.763

Απαηηήζεηο

16.815

Τπνρξεψζεηο

(β)

1.816.961

Δηαιπείερ ηος διεθνούρ Ομίλος
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ

13.133

Αγνξέο αγαζψλ

20.325.793

Αγνξέο ππεξεζηψλ

121.973

Απαηηήζεηο

13.133

Τπνρξεψζεηο

1.014.455

24

C.P.W ΔΛΛΑ Α.Δ.
ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011

18. Γεζμεύζειρ για μιζθώμαηα λειηοςπγικών μιζθώζευν
Σα κειινληηθά ειάρηζηα κηζζψκαηα βάζεη κε αθπξψζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο:
2011
Μέρξη έλα έηνο

37.480

Απφ έλα έσο πέληε έηε

161.148

Μεηά ηα πέληε έηε

-

ύνολο

198.628

19. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος ιζολογιζμού
3. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 23ε
Απξηιίνπ 2012 θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο,, ε νπνία κε βάζε ην λφκν θαη
ην θαηαζηαηηθφ έρεη δηθαίσκα λα ηηο ηξνπνπνηεί.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο
20. Αμοιβή ελεγκηών
Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε αλήιζαλ ζε € 26.000,00 θαη αθνξνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ έθζεζε
θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Οη ειεγθηέο δελ παξέρνπλ άιιεο ππεξεζίεο ζηελ εηαηξεία.

Μαπούζι, 7 Μαΐος 2012

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. & Γιεςθύνυν
ύμβοςλορ

Ο Ανηιππόεδπορ ηος Γ..

LAURENT DEREUX

RAYMOND FRANKE
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ΑΝΑΣΑΙΟ
ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

