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Α.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων  
 
 
Ιωάννινα 6 Απριλίου 2012 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», (εφεξής: «η Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν 2190/1920, 
του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 2 της απόφασης 7/448/2007 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, και αναφέρεται στις ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 και της 
χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή.   Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάσει τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η χρήση που έληξε είναι η τεσσαρακοστή τέταρτη στη σειρά και περιλαμβάνει διάστημα από 1η  Ιανουαρίου 
2011 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011. 

 
 

1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Κύκλος Εργασιών.   Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 96.681.951,01 € έναντι 112.788.984,76 € 
της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση 14,28 %. 
 

Μικτά Αποτελέσματα.  Τα μικτά αποτελέσματα  της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 297.920,68 €  ήτοι ποσοστό 
2,04 %, και ανήλθαν σε 14.877.357,05 €  έναντι 14.579.436,37 € της προηγούμενης χρήσης.  Τα μικτά 
αποτελέσματα της Εταιρείας ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 15,39 % έναντι 12,93 % το 
2010, ως ποσοστό δε επί του κόστους των πωλήσεων, ανήλθαν σε 18,19 % έναντι 14,85 % το 2010.   
 

Λειτουργικά Έξοδα. Τα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 2.976.036,14 €  έναντι 3.961.758,67 € το 
2010, σημειώνοντας μείωση κατά 24,88 %. Τα έξοδα της λειτουργίας διάθεσης της Εταιρείας ανήλθαν σε 
5.616.794,15 € έναντι 6.195.946,95 το 2010 σημειώνοντας μείωση 9,35 %. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα, 
έξοδα της Εταιρείας ωφέλησαν τη χρήση κατά 513.279,88 €, έναντι  293.183,74,72 € της προηγούμενης 
χρήσης. 
 
 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω: 
 

Λειτουργικά Κέρδη προ τόκων, φόρων και Αποσβέσεων. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και 
Αποσβέσεων της Εταιρείας στη χρήση του 2011 ανήλθαν σε 9.246.963,92 €, έναντι 7.138.390,19 € την 
προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 29,54%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 
9,56%  έναντι 6,33% στην προηγούμενη χρήση.   
 

Λειτουργικά Κέρδη. Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας στη χρήση του 2011 ανήλθαν σε 6.797.806,64 €. 
έναντι 4.714.896,49 € την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 44,18%.  Ως περιθώριο επί του 
κύκλου εργασιών της Εταιρείας, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στο 7,03% το 2011 από 4,18% στην 
προηγούμενη χρήση.   
 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα.  Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας (ζημιές), 
αυξήθηκαν κατά 31,17 % έναντι του 2010, φθάνοντας τα 3.203.818,31 € από 2.442.576,63 της 
προηγούμενης χρήσης.  
 
Φόρος Εισοδήματος.  Ο Φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, ανήλθε σε 285.593,18 € (έξοδο),  έναντι 
255.822,74 € (έσοδο) το 2010.   
 
 

 
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω: 
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Τα Καθαρά Αποτελέσματα.  Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας 
προς απόδοση στους ιδιοκτήτες κατά τη χρήση του 2011, καταλήγουν σε κέρδη  3.308.395,15 € έναντι 
κερδών 2.528.142,60 € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 30,86%. 
 
Καθαρές Ταμειακές Ροές. Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας από τις λειτουργικές της δραστηριότητες  
διαμορφώθηκαν στην παρούσα χρήση σε 2.592.440,95 € (αρνητικές) έναντι της προηγούμενης χρήσης 
3.537.878,23 € (θετικές). 
 
Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία. Τα καθαρά Περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2011 
ανήλθαν σε  31.496.221,17 € έναντι 28.941.587,05 € της 31ης Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζοντας αύξηση 
8.83%. 
 
Συνολικός Δανεισμός. Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανήλθε σε 
43.010.338,18 € έναντι  39.702.796,92 € την 31η Δεκεμβρίου 2010παρουσιάζοντας αύξηση 8,33 %. 
 
Το συνολικό χρέος   Εταιρείας ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2011, σε 41.984.981,736 €, έναντι  38.626.560,87 € 
την 31η Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζοντας αύξηση  (3.358.420,87) € ήτοι 8,69 %.   
 

Καθαρός Δανεισμός (σύνολο χρέους)  
 

2011 2010 

   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 950.271,28 942.153,97 

Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως διαθέσιμα προς πώληση 75.085,14 134.082,08 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (5.388.553,17) (6.631.672,60) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (37.621.785,01) (33.071.124,32) 

   Σύνολο καθαρού δανεισμού (41.984.981,76) (38.626.560,87) 

    (3.358.420,89) 
  

Διαχείριση του χρέους που προέκυψε στη χρήση:  

Ταμειακές εισροές από κέρδη πριν από υπολογιστικά έξοδα αποσβέσεων, 
προβλέψεων  και τόκους 

11.049.921,42 

πλέον: ταμειακές εισροές από τόκους που εισπράχθηκαν 20.810,50 

μείον: ταμειακές εκροές από εξυπηρέτηση επενδυτικού προγράμματος (787.016,00) 

μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους φόρους (1.754.663,12) 

μείον: ταμειακές εκροές για έμμεσους φόρους (177.777,23) 

μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους τόκους (3.224.628,81) 

μείον: ταμειακές εκροές για αύξηση ετοίμων προϊόντων (7.943.117,30) 

πλέον: ταμειακές εισροές  +\- λοιπών απαιτήσεων - υποχρεώσεων (541.950,350) 

  Σύνολο  (3.358.420,89) 

 
 

Ρυθμός Ανάπτυξης  της Εταιρείας 2011 2010 

   
[{(Σύνολο Εσόδων + Έσοδα Επενδύσεων) - (Κόστος Πωλήσεων + 
Λειτουργικές Δαπάνες + Τόκοι + Φόροι )} / Κύκλος Εργασιών] Χ 
[(Σύνολο Εσόδων) / {(Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Πάγιο Ενεργητικό)}] 

3,93%  3,10 % 

      

Συνέχιση Δραστηριότητας της Εταιρείας  (Z-model) 2011 2010 

   {(Κεφάλαιο κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού) Χ 1,2} + {(Αδιανέμητα 
Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού) Χ 1,4} + {(EBITDA/Σύνολο Ενεργητικού ) Χ 
3,3} + {(Ίδια κεφάλαια/Ξένα Κεφάλαια) Χ 0,6} + {(Σύνολο 
εσόδων/Σύνολο ενεργητικού) Χ 0,999}  

2,54 2,62 
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Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2011 2010 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

Δείκτης Μικτού Κέρδους   (Μικτό Κέρδος / Κύκλος Εργασιών) 15,39% 12,93% 

Δείκτης Καθαρού Κέρδους  (Αποτελέσματα μετά φόρων / Κύκλος Εργασιών 3,42% 2,24% 

Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή  
Καθαρά κέρδη μετά φόρων / μετοχών σε κυκλοφορία 

0,815 € 0,623 € 

Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 
Καθαρά κέρδη προ φόρων + Τόκοι ξένων κεφαλαίων / Σύνολο 
απασχολούμενων κεφαλαίων. 

7,95% 5,80% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  
Καθαρά Κέρδη προ φόρων/ίδια κεφάλαια 

11,41% 7,85% 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)   

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  
 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

1,58 1,48 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Διαθέσιμα + Απαιτήσεις λήξης 90 ημερών  / 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

0,60 0,72 

Αριθμοδείκτες διαχείρισης [Δανειακής Επιβάρυνσης (Leverage ratios)] Κεφαλαίου 

Δανειακή επιβάρυνση (Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού) 0,63 0,65 

Δομή κεφαλαίου (Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού) 0,37 0,35 

Οικονομική εξάρτηση (Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια) 0,58 0,55 

 
 
 
 

Η συνεισφορά της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ»  
στο Κοινωνικό Σύνολο 

2011 2010 

   
σε προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό 96.681.951,01 112.788.984,76 

 
σε εισόδημα στους παραγωγούς 65.677.349,03 70.371.526,72 

σε ελεύθερους επαγγελματίες  11.656.771,51 13.491.594,08 

σε κοινωφελείς επιχειρήσεις – οργανισμούς 1.889.064,76 1.763.312,24 

από την πολιτική διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων 2.379.623,55 6.074.039,30 

   
παραγωγή Κοινωνικού Προϊόντος 19.838.389,26 21.088.81,32 

   
Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος  

   σε μισθούς και λοιπές παροχές στο προσωπικό 10.116.788,11 12.630.798,65 

στο δημόσιο για άμεσους φόρους  521.120,39 130.995,43 

στα ασφαλιστικά ταμεία 2.688.267,54 3.356.299,03 

στους χρηματοδότες για πιστοληπτική ικανότητα 3.203.818,31 2.442.576,63 

στην εταιρική ανάπτυξη (αυτοχρηματοδότηση) 3.308.394,91 2.528.142,58 

   Σύνολο διανομής Κοινωνικού προϊόντος 19.838.389,26 21.088.812,32 
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Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων Μεταβολή % 2011 2010 

    Κύκλος εργασιών -14,28% 96.681.951 112.788.985 

Μικτά αποτελέσματα 2,04% 14.877.357,05 14.579.436,37 

Λειτουργικά κέρδη προ Χρημ/κών αποτελεσμάτων 44,18% 
 

6.797.806,64 4.714.896,49 

Κέρδη προ φόρων 58,16% 3.593.988,33 2.272.319,86 

Κέρδη μετά φόρων 31,17% 3.308.395,15 2.528.142,60 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων   
(EBITDA) 

29,54% 9.246.963,92 7.138.390,19 

     
2.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

α)  Πρώτη Ύλη 
 

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια  της  διατήρησης της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του παραγωγικού 
κόστους, αλλά και της διασφάλισης  της ζώνης γάλακτος, στους παραγωγούς (πρόβειου και γίδινου 
γάλακτος), διένειμε συνολικά, συμπληρωματική τιμή ύψους 490.396,14 € επί της συνολικής εισκόμισης 
γάλακτος.  Επί πλέον προέβη σε αύξηση της τιμής του αγελαδινού γάλακτος κατά 0,05 €, ενώ κράτησε 
σταθερές τις τιμές πρόβειου και γίδινου γάλακτος. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής οι συνεργαζόμενοι με την 
Εταιρεία παραγωγοί απέκτησαν επιπλέον εισόδημα από τη διαφορά των τιμών μας έναντι του 
ανταγωνισμού. 
 

Διαμόρφωση τιμών 2011 και 
εκκίνηση τιμών 2012 

Τιμές 
εκκίνησης 

2012 

Διαφορά: 
Μείωση            

2011 - 2010 

Διαμόρφωση μέσων τιμών 

2011 2010 

     Συμπληρωματική τιμή  σε €  
ολικής εισκόμισης 

  490.394 3.088.676 

Τιμή Αγελαδινού Γάλακτος  0,450 € /Kgr -2,74 % 0,42426 0,43621 

Τιμή Πρόβειου γάλακτος 1,050/Kgr -4,15 % 1,04787 1,09326 

Τιμή Γίδινου Γάλακτος  0,580/Kgr -3,09 % 0.58943 0,60823 
      

 

 
β)  Μερισματική Πολιτική 
 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της 
χρήσης 1/1-31/12/2011. 
 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 3, του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 υπάρχει 
δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχους της Εταιρίας εφόσον η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει με 
πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, με πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 65 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τη μη διανομή κερδών,  τότε υπάρχει η 
υποχρέωση το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί 
των καθαρών κερδών ήτοι ποσό 905.685,06 €  που αντιστοιχεί σε περίπου 0,22€ ανά μετοχή, να μεταφερθεί 
σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση εντός τετραετίας  με έκδοση νέων μετοχών που 
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 
 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος λήφθηκε  στα πλαίσια του νέου 
αναπτυξιακού προγράμματος της Διοίκησης όπως αυτό εκφράζεται στο τριετές (2010 – 2012) επιχειρησιακό 
πλάνο, της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, τις αρνητικές ταμειακές ροές και με σκοπό την ενίσχυση της 
κεφαλαιουχική επάρκεια της εταιρείας. 
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γ) Επενδύσεις 
 
Στην παρούσα χρήση η Εταιρεία, στα πλαίσια του προγράμματος της βελτίωσης των παραγωγικών του 
δομών, των λειτουργιών διάθεσης μέσω του συνεχούς εκσυγχρονισμού των κτιριακών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, πραγματοποίησε επενδύσεις 665.680,25 €. με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας στην 
παραγωγή προϊόντων και την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγοράς υψηλών απαιτήσεων.    
 
 
δ)  Συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής 
 

 Σε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων,  της Εταιρείας και της Θυγατρικής 
«ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε»,  οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών  την 30/11/2011 υπέγραψαν  το με  
αριθμό <<2066/30-11-2011 Συμβόλαιο-Σύμβασης Συγχώνευσης Εταιρειών με Απορρόφηση του Ν. 
2166/1993>>, του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Σωτηρίου Συγκούνα. Η απορρόφηση  υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του Κ.Ν  2190/1920  περί  ΑΕ & ΕΠΕ, και του  Ν. 2166/1993, 
όπως ισχύουν  σήμερα, με λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, όπως αυτά 
εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, με ημερομηνία 31 
Ιανουαρίου 2011, και εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ της 14/02/2011. Η εταιρεία κατείχε το σύνολο του 
Μετοχικού της Κεφαλαίου της Θυγατρικής (100%) και  εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν 
2190/1920.  

Με τη συγχώνευση της απορροφούμενης διέκοψε την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της ΖΩ-ΔΩ .ΑΕ. 

 
 
 3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο  2010 – 2012 που Εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο, όραμα 
της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης και η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην 
αγορά των τυροκομικών προϊόντων. 
 Στρατηγική επιλογή της διοίκησης αποτελεί : 
-  η διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα πιστοποιημένα συστήματα HACCP, ISO, BRC ΚΑΙ IFS,  για την 
παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών,  
-  η επιδίωξη εσόδου της εταιρείας σε νέες αγορές,  
- η βελτίωση και επέκταση των παραγωγικών  υποδομών, της ζώνης γάλακτος και της λειτουργίας διάθεσης 
των προιόντων της, και 
- στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής  διάρθρωσης. 
 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 
 

Η Διοίκηση της Εταιρίας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός πέραν του ανωτέρω το οποίο να 
επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας από τις 
31/12/2011 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
Η ATEbank,  βασικός μέτοχος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΒΓΗ με ποσοστό 67,77% του μετοχικού της κεφαλαίου, που 
αντιστοιχεί σε 2.750.484 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκδήλωσε την πρόθεσή της, με δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ποσοστού της. Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε στο Τύπο 
την 11/02/2012 και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΤΕbank A.E. από την 14/2/2012. 
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4.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
α) Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Ο Πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος λαμβάνοντας υπόψη και 
την αρνητική οικονομική συγκυρία, να προκαλέσει στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης της χρηματοοικονομικής 
θέσης, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες,  είναι μέγεθος το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα της 
Εταιρείας.  
Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη  πιστωτική πολιτική με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Οι 
πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων,  οι δε απαιτήσεις καλύπτονται 
κατά σημαντικό ποσοστό από τραπεζικές εγγυήσεις εμπράγματες διασφαλίσεις και επιταγές. Όταν κρίνεται 
απαραίτητο, ζητείται επιπλέον εξασφάλιση με εγγυήσεις, οι δε απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς, 
επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα, και για τη ζημιά που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, 
σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 
 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα,  θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπεριέχουν έναν βαθμό πιστωτικού κινδύνου, καθώς 
οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες.  Εκτιμάται ότι η Εταιρεία δεν 
εκτίθενται σε τέτοιας μορφής σε πιστωτικό κίνδυνο. 
 
 

Τα Χρεόγραφα που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση, αφορούν τοποθετήσεις σε μετοχές 
εισηγμένες στο Χ.Α.Α και εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό κίνδυνο. 
 
Τα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω 
παρακράτησης δόσεων από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. 
Τα παραπάνω δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο. 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας την 
31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα 

2 0 1 1 2 0 1 0 

  Απαιτήσεις από πελάτες 34.328.633,47 38.236.329,98 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  950.271,28 942.153,97 

Χρεόγραφα που κατηγοριοποιήθηκαν ως κατεχόμενα προς 
πώληση 

75.085,14 134.082,08 

Δάνεια στο προσωπικό 243.562,56 227.334,37 

  
 35.597.552,45 39.539.900,40 

 
β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο, η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας, διατηρεί τον κίνδυνο της ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της 
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την ομαλή 
εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. 
Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, Η Εταιρεία  συντάσσει προβλέψεις 
ταμειακών ροών σε τακτική βάση. 
 

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας  την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 
αντίστοιχα 

2 0 1 1 2 0 1 0 

  Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 950.271,28 942.153,97 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 37.621.785,01 33.071.124,32 

    

Το διαθέσιμο πιστωτικό όριο Εταιρείας από 1ης Ιανουαρίου 2012 είναι 50.000.000,00 € 
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γ) Κίνδυνος αγοράς  
 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές πρώτων υλών, όπως και σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η διαχείριση του 
κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να ελέγχει την έκθεσή της σε αποδεκτά 
όρια.   
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι 
πολιτικές διαχείρισης τους από την Εταιρεία. 
 
 -     Κίνδυνος Τιμών 
Ο κίνδυνος των τιμών συνίσταται αφενός μεν στη διακύμανση των τιμών των πρώτων  υλών, ειδικότερα 
στις τιμές που καταβάλλει για την αγορά του γάλακτος,  που αποτελούν την κύρια δαπάνη της εταιρείας και 
αφορούν στο 75% του κόστους παραγωγής, αφετέρου δε στην εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης που 
ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών και πτωτική τάση των 
πωλήσεων. 
Εάν οι δαπάνες προμήθειας των πρώτων υλών αυξηθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού μεταβολής 
των τιμών διάθεσης των προϊόντων,  ή το αντίθετο, το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην κερδοφορία. 

 
 

- Συναλλαγματικός  κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα, η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου, να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 
συναλλάγματος. 
Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται σε ποσοστό 95% περίπου στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης, οι δε 
αγορές της προέρχονται αποκλειστικά από την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης όπου  κυρίαρχο 
νόμισμα είναι το Ευρώ.  Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε σοβαρές  διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
ο δε συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τις μεταβολές των λειτουργικών 
νομισμάτων στις  αγορές των  ΗΠΑ και Αυστραλίας είναι σχετικά  περιορισμένος. 

 
 

-  Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων  
Ο κίνδυνος επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα, οι πληρωμές για τόκους δανείων να παρουσιάσουν 
διακυμάνσεις, εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. 
Η Εταιρεία διαχειρίζονται τον κίνδυνο επιτοκίων με την διαρκή παρακολούθηση των τάσεων των επιτοκίων 
καθώς και των χρηματοδοτικών της αναγκών  κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τον όγκο των 
σχετικών έντοκων συναλλαγών και υπολοίπων. (Σημείωση Η 2 των Οικονομικών Καταστάσεων). 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων, σε μια λογική μεταβολή 
του επιτοκίου της τάξεως του +/- 100 μονάδων βάσης. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε 
μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 
 
 

 
2 0 1 1 2 0 1 0 

 

    

στα αποτελέσματα 
Αξιακή επίδραση (+\-) 413.565,68 (+\-) 407.187,15 

Ποσοστιαία επίδραση (+\-) 11,51% (+\-) 17,92% 

    

στα ίδια κεφάλαια 
Αξιακή επίδραση (+\-) 413.565,68 (+\-) 407.187,15 

Ποσοστιαία επίδραση (+\-) 1,31% (+\-) 1,41% 

     

 
Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται  συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων που να ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 



                      ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ/Σ 
                                 Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                 Ποσά σε € 
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δ)   Λοιποί κίνδυνοι 
 

Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 
Σύμφωνα με το νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της Ελληνικής 
Οικονομίας από τα μέλη της Ζώνης του Ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» επιβλήθηκε στις 
Ελληνικές κερδοφόρες επιχειρήσεις, μια έκτακτη εισφορά, που υπολογίζεται για το φορολογικό έτος 2009, 
βάσει μιας προοδευτικής κλίμακας έως και 10%, επί του συνόλου των καθαρών κερδών τους,  Η εισφορά 
αυτή εκτιμήθηκε για την Εταιρεία σε 135.033,165 € και καταβλήθηκε στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο το 2011. 
Δεδομένης της τρέχουσας Δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετα 
φορολογικά μέτρα, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας. 
 
ε)  Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι η διασφάλιση και 
διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών, με σκοπό την υποστήριξη 
των επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας. 
H Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές 
προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί και επιχειρεί. Για την διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης έχει τη 
δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους 
μετόχους, ή να εκδώσει νέες μετοχές. 
Ένας σημαντικός δείκτης για τη διατήρηση και τον έλεγχο του κεφαλαίου, είναι ο δείκτης καθαρού 
δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια (δείκτης μόχλευσης).   
Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς τα  ίδια κεφάλαια μειώθηκε 
το 2011 σε σύγκριση με το 2010 κατά 0,19%. 
 

  Ανάλυση συντελεστή μόχλευσης  
2 0 1 1 2 0 1 0 

Περιγραφή κονδυλίων  

   Σύνολο δανεισμού 43.010.338,18 39.702.796,92 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 950.271,28 942.153,97 

   Καθαρός δανεισμός  42.060.066,90 38.760.642,95 
   Ίδια κεφάλαια 31.496.221,17 28.941.587,11 

Πλέον: Καθαρός δανεισμός 42.060.066,90 38.760.642,95 

   
Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων 74.506.559,35 68.644.384,03 

    
Συντελεστής μόχλευσης 57,73 % 57,84 % 
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5.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Ως συνδεδεμένα με την εταιρεία μέρη, θεωρούνται αυτά που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις 
Συνδεδεμένων Μερών». 
Η εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από συνδεδεμένα μέρη, πωλεί αγαθά και παρέχει 
υπηρεσίες σε αυτά, χορηγεί και λαμβάνει δάνεια και τέλος λαμβάνει και διανέμει μερίσματα. 
 
 

Οι συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη έχουν 
ως εξής: 

Συνδεδεμένα μέρη 31/12/2011 31/12/2010 

    

Πωλήσεις Αγαθών 
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 380.816,35 175.525,29 

Σύνολο 380.816,35 175.525,29 

    

Αγορές Αγαθών 

Μητρική 3.406.427,54 2.734.197,07 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 748.335,52 1.988.744,13 

Σύνολο 4.154.763,06 4.722.941,22 

    

Δάνεια από συνδεδεμένα 
μέρη 

Μητρική 42.850.283,38 39.462.954,76 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 160.054.80 239.662,19 

Σύνολο 43.010.338,18 39.702.616,95 

    

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

Μητρική 920.856.63 868.664,08 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 73.664,87 22.409,62 

Σύνολο 994.521,50 891.073,70 

    
Υποχρεώσεις σε 

συνδεδεμένα μέρη 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 209.764,60 479.813,85 

Σύνολο 209.764,60 479.813,85 

     

 
Ως μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, για την 
εταιρεία νοούνται αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι αμοιβές 
συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές στους εργαζόμενους όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». 
 
 
 

Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών επιβάρυναν τα 
αποτελέσματα με τα εξής ποσά: 

31/12/2011 31/12/2010 

    

Αμοιβές & έξοδα 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Μισθοί μελών Δ/Σ 129.878,01 226.774,00 

Διάφορα έξοδα μελών Δ/Σ 101.764,74 266.226,99 

Σύνολο 231.642,75 493.000,99 
     

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν υπήρχαν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της εταιρείας 
έναντι διοικητικών μελών. 
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5.  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
      ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (παρ. 7 και 8 άρθρου 4 ν. 3556/2007) 

 
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 11.892.117 διαιρούμενο σε 4.058.743 κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστη. 
Με βάση τo καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων είναι τα ακόλουθα: 
 

Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας,  μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον 
κάτοχο της, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές 
καταστάσεις. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε ετών από 
του τέλους του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 
 

Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων μετοχών. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των 
αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και το νόμο. 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. 
Όλοι οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα 
αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν 
συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται. 
Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής. 

 
β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας 
 

Στο καταστατικό προβλέπεται ότι οι μετοχές Εταιρείας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, 
μη μεταβιβάσιμες, με τις  εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 8 του καταστατικού, και  υπ΄ όψιν του άρθρου  
52 του ν. 1892/90. 
 
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3556/2007 
 

Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές την 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

ΑΤΕ Bank AE: ποσοστό 67,77% του μετοχικού κεφαλαίου 
Ε.Α.Σ Ιωαννίνων:  ποσοστό 24,78% του μετοχικού κεφαλαίου 

 
δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από 
τις μετοχές της.  
  
στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας 
 

Δεν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές της. 
 
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
 

Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορισμό και για την 
αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν 2190/1920. 
 
η) Αρμοδιότητα του Δ.Σ για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
 

Το άρθρο 6 § 1 του καταστατικού της Εταιρίας προβλέπει ότι μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία 
συνεδριάζει με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να προβαίνει 
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών με απόφαση που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων. 
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Από το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται η εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ορισμένα 
μέλη του, οποιουδήποτε δικαιώματος αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, για έκδοση μετοχών και 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . 
 
θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
κατόπιν δημόσιας πρότασης 

 

Δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας  

 

ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας  
 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους. 
 
 
 
 
 

6 - Απριλίου -  2012 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

 
 

Μπέτσης Ηλίας 
 



                   ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 
 

 

 
 

14 

 

Β.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία 

Γάλακτος Ηπείρου», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  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 οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

 

Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 



                   ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

         Αθήνα, 6 Απριλίου 2012

   

 
          Μάριος Ψάλτης 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς              Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία       Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 38081 

Λεωφόρος Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημ. 1/1-31/12/2011* 1/1-31/12/2010* 

    Περιουσιακά Στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    

Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός Η 2 10.366.958,34 15.351.142,66 

Επενδύσεις σε Ακίνητα Η 3 73.058,55 73.058,55 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  Η 4 106.400,19 122.162,81 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Η 5 1.281.567,16 1.055.392,17 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Η 6 40.832,91 39.106,73 

    
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων  11.868.817,15 16.640.862,92 

     Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    

Αποθέματα Η 7 23.430.918,68 15.612.296,78 

Πελάτες  Η 8 34.328.633,47 38.236.329,98 

Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Η 8 11.833.247,75 10.096.530,01 

Ταμειακά ισοδύναμα & διαθέσιμα Η 9 950.271,28 942.153,97 

Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως διαθέσιμα προς πώληση Η 10 75.085,14 134.082,08 

    
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων  70.618.156,32 65.021.392,91 

    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση Η 11 3.543.581,59 0,00 

    
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων  83.030.555,06 81.662.255,83 

  86.005.499,71 81.662.255,83 Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο Η 12 11.892.117,00 11.892.117,00 

Συσσωρευμένα κέρδη Η 13 15.279.575,48 12.353.590,76 

Αποθεματικά Η 14 4.324.528,69 4.695.879,29 

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   31.496.221,17 28.941.587,05 

    Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμος δανεισμός Η 16 5.388.553,17 6.631.672,60 

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Η 17 1.480.178,03 1.407.224,58 

Προβλέψεις Η 28 491.600,00 
 

371.600,00 

Κρατικές επιχορηγήσεις Η 19 446.810,20 486.507,04 

    
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  7.807.141,40 8.897.004,22 

    
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Η 16 37.621.785,01 33.071.124,32 

Προμηθευτές  Η 20 6.388.286,67 7.555.807,36 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Η 20 2.205.352,38 2.319.041,04 

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία Η 21 511.768,43 877.691,84 

    
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  46.727.192,49 43.823.664,56 

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  86.030.555,06 81.662.255,83 

     
Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» και της 
θυγατρικής Εταιρείας «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε». Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, αφορούν τη 
συγχωνευμένη Εταιρεία, μετά τη συγχώνευση της  «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ»  με την «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε», 
όπως περιγράφεται στη σημείωση 4. 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Σημ. 

1/1-31/12/2011* 
1/1 - 

31/12/2010* Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

       Κύκλος εργασιών Η 22 91.974.388,50 4.707.562,51 96.681.951,01 112.788.984,76 

 Κόστος πωληθέντων Η 23 (77.570.441,66) (4.234.152,30) (81.804.593,96) (98.209.548,39) 

      
 Μικτά κέρδη \ (ζημιές)  14.403.946,84 473.410,21 14.877.357,05 14.579.436,37 

% επί των πωλήσεων  15,66% 10,06% 15,39% 12,93% 

% επί του κόστους  πωλήσεων  18,57% 11,18% 18,19% 14,85% 

       Άλλα  έσοδα   Η 24 1.009.567,98 4.173,00 1.013.740,98 1.149.891,19 

 Έξοδα διοίκησης Η 26 (2.756.114,27) (219.921,87) (2.976.036,14) (3.961.758,67) 

 Έξοδα διάθεσης Η 28 (5.173.303,33) (443.490,82) (5.616.794,15) (6.195.964,95) 

 Άλλα έξοδα Η 25  (398.570,48) (101.890,62) (500.461,10) (856.707,45) 

      
Λειτουργικά  αποτελέσματα 7.085.526,74 (287.720,10) 6.797.806,64 4.714.896,49 

      Έσοδα επενδύσεων Η 30 20.810,50 0,00 20.810,50 19.297,04 

 Χρηματοοικονομικά έξοδα Η 31 (2.951.266,34) (273.362,47) (3.224.628,81) (2.461.873,67) 

      
Κέρδη \ (ζημιές) προ φόρων 4.155.070,90 -561.082,57 3.593.988,33 2.272.319,86 

      
 Φόρος εισοδήματος Η 32 

 
 

 -285.593,18 255.822,74 

      
 Κέρδη \ (ζημιές) χρήσεως (α)   3.308.395,15 2.528.142,60 

      
Λοιπά συνολικά  έσοδα μετά φόρων (β)  (753.761,03) (230.593,06) 

      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (α)+(β) 2.554.634,12 2.297.549,52 

      Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 9.246.963,92 7.138.390,19 

 
Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» και της 
θυγατρικής Εταιρείας «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε». Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, αφορούν τη 
συγχωνευμένη Εταιρεία, μετά τη συγχώνευση της  «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ»  με την «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε», 
όπως περιγράφεται στη σημείωση 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Συσσωρευμένα 
αποτελέσματα 

Σύνολο 

     
 Σημ:  Η 12 Σημ: Η 13 Σημ: Η 14  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 10.739.287,07 12.413.672,69 3.491.077,84 26.644.037,60 

Διόρθωση λάθους κατά Δ.Λ.Π 8 
(Σημείωση Η 1) 

1.152.830,00 (1.152.830,00)  0,00 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο στις                 
1 Ιανουαρίου 2010 

11.892.117,00 11.260.842,76 3.491.077,84 26.644.037,60 

     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 11.892.117,00 11.260.842,76 3.491.077,84 26.644.037,60 

     
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως   2.528.142,58 2.528.142,58 

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση 
κερδών  1.323.341,13 (1.323.341,13) 0,00 

Καθαρή μεταβολή αποτίμησης 
χρεογράφων ταξινομηθέντα ως διαθέσιμα 
προς πώληση 

 (230.593,06)  (230.593,06) 

         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 11.892.117,00 12.353.590,83 4.695.879,29 28.941.587,05 

     
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως   3.308.395,15 3.308.395,15 

Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση 
κερδών 

 2.565.535.30 (2.565.535,30) 0,00 

Διανεμηθέντα Μερίσματα  668.780,99 (846.558,22) (177.777,23) 

Καθαρή μεταβολή αποτίμησης 
χρεογράφων ταξινομηθέντα ως 
κατεχόμενα προς πώληση 

 (311.032,23)  (311.032,23) 

Σχηματισμός αποθεματικών από εφάπαξ 
καταβολή φόρων 

 2.700,66  2.700,66 

Φόροι που βαρύνουν απ΄ ευθείας την 
καθαρή θέση 

  (267.652,23) (267.652,23) 

         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 11.892.117.00 15.279.575,48 4.324.528,62 31.496.221,17 

 
Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» και της 
θυγατρικής Εταιρείας «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε». Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, αφορούν τη 
συγχωνευμένη Εταιρεία, μετά τη συγχώνευση της  «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ»  με την «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε», 
όπως περιγράφεται στη σημείωση 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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4.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημ: 1/1-31/12/11 1/1-31/12/10 

    Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων  3.593.988,34 2.272.319,46 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις Η2, Η4 2.163.564,29 2.422.294,59 

Προβλέψεις Η18 2.067.730,49 1.270.256,99 

Λοιπές μη Ταμειακές Συναλλαγές  (753.761,09) (169.993,00) 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας Η31,Η24 (177.993,30) (192.987,95) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Η31 3.224.628,81 2.448.221,08 

  10.118.157,54 8.050.111,17 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης: 

   

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (7.943.117,30) 1.111.309,04 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (633.768,90) (1.355.633,30) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  845.579,64 (1.504.487,28) 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα Η31 (3.224.628,81) (2.448.221,08) 

Καταβεβλημένοι φόροι  (1.754.663,12) (315.200,32) 
0 

  (12.710.598,49) (4.512.232,94) 

    
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 (2.592.440,94) 3.537.878,23 

    Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

Η2, Η4 (707.228,64) (1.428.889,00) 

Τόκοι εισπραχθέντες Η30 20.810,50 19.297,04 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις  157.182,80 173.690,91 

  157.182,6
6 

173.690,9
1 

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

 (529.235,34) (1.235.901) 

    Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια 

 3.387.358,62 (1.957.327,82) 

Μισθώσεις  (79.787,36) (74.509,03) 

Πληρωθέντες φόροι μερισμάτων προς κεφαλαιοποίηση  (177.777,23)  

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

 3.129.794,03 (2.031.836,85) 

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

 8.117,74 270.140,32 

    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Η 9 942.153,97 672.013,65 

    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Η 9 950.271,28 942.153,97 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της Εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» και της 
θυγατρικής Εταιρείας «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε». Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, αφορούν τη 
συγχωνευμένη Εταιρεία, μετά τη συγχώνευση της  «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ»  με την «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε», 
όπως περιγράφεται στη σημείωση 4. 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 
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Ε.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η Εταιρία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε. ΑΒΓΗ» (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), δραστηριοποιείται: α) στον ευρύτερο κλάδο των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα στην παραγωγή και εμπορία φέτας, σκληρών τυριών, γιαούρτης, 
την παραγωγή και διάθεση φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, και β)  την παρασκευή και επεξεργασία 
μιγμάτων κάθε φύσης ζωοτροφών κατάλληλων για την διατροφή όλων των ειδών των ζώων, των πτηνών 
και των ιχθύων και την εμπορία όλων των παραγομένων προϊόντων. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 17/04/1963 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Είναι θυγατρική της 
Αγροτικής Τράπεζας της  Ελλάδος (εφεξής: Α.Τ.Ε.) με ποσοστό 67,77% και η έδρα της βρίσκεται επί της οδού 
Τ/ρχη Κωστάκη αριθμός 1 Τ.Κ. 451 10 της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης του Δήμου Ζίτσας του νομού 
Ιωαννίνων. 
 
 

 
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρίας είναι η ακόλουθη: 

 

Οι μέτοχοι της Εταιρίας με τα αντίστοιχα 
ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως 
ακολούθως: 

Πρόεδρος του Δ.Σ. :             ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΤΕ Bank Α.Ε 67,77% 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:        ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24,78% 

Μέλος :                                 ΣΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Α.Σ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 0,55% 

Μέλος :  ΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Α.Σ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2,90% 

Μέλος :                                ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε.Α.Σ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,40% 

Μέλος :                                ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Α.Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,60% 

Μέλος :                                ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

   
 

 
Η Εταιρεία «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» ανήκει στον Όμιλο της« Α.Τ.Ε. Bank Α.Ε» όπου ενσωματώνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στις 31/12/2011 ανέρχεται σε 392 άτομα, έναντι 
436 άτομα στις 31/12/2010.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6ης  - 

Απριλίου 2012 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έχουν αναρτηθεί στο δια 

δίκτυο και είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dodoni.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dodoni.eu/
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ΣΤ.  ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), αφορούν τη χρήση 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 
(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») 
και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 
Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς 
κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας 
της Εταιρείας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 

Στις 30/11/2011 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» (απορροφώσα) και 
«ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» (απορροφώμενη), αποφάσισαν τη συγχώνευση αυτών σύμφωνα με το 
υπ΄αρίθμ΄»2066/30-11-2011 Συμβόλαιο – Σύμβασης Συγχώνευσης Εταιρειών με Απορρόφηση του Ν. 
2166/1993», με την απορρόφηση της «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» από τη «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» με 
ισολογισμό μετασχηματισμού, που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2011. Η 
Εταιρεία κατείχε το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Θυγατρικής (100 %) και εφαρμόστηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρεία έχει ενσωματώσει στον εταιρικό ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 
τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής στις λογιστικές αξίες. Ως εκ τούτου, δεν 
παρουσιάζονται ενοποιημένες οικον9ομικές καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση. 
 

Για την κατάρτιση αυτών των εταιρικών καταστάσεων έχει ακολουθηθεί η μέθοδος συνένωση συμφερόντων 
(βλέπε Σημείωση Ζ  4). 

 
1.  Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της Διοίκησης 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 
από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 
των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις 
παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις, την απομείωση της αξίας και την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων, την 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και 
εξόδων, και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 
εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές 
αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές.  
Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραπάνω εκτιμήσεις, κάτω από 
διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. 
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες πηγές 
αβεβαιότητας, κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων,  ενέχουν σημαντικό κίνδυνο 
να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση. 
 

Οι σημαντικότερες είναι οι εξής: 
 

 
Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις. 
 

Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, επισφαλείς παραγωγούς, και λοιπούς 
επισφαλείς χρεώστες,  προκειμένου να καλύψει τη ζημιά που εκτιμήθηκε και προέρχεται από αυτές τις 
απαιτήσεις.  Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται 
με βάση ιστορικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία, μελλοντικές προσδοκίες και δικαστικές αποφάσεις, ώστε να 
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αναπροσαρμόζεται η σχηματισθείσα πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν 
διαγραφές απαιτήσεων πραγματοποιούνται μέσω των προβλέψεων.  
(Σημείωση  Η 8, Η 18) 
 

Η εκτίμηση  προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 4.697.434,31 € 

Η εκτίμηση και η επιβάρυνση της χρήσης από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 1.978.020,80 € 

 
 
Παροχές στο Προσωπικό. 
 

Η αποζημίωση αυτή του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, υπολογίζεται 
στην προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί 
δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης, Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 
χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές, 
σχετικές με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και 
ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες.  Το καθαρό κόστος της χρήσης 
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες, τους τόκους της 
μελλοντικής υποχρέωσης, το κόστος υπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Λόγω του 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, του παραπάνω προγράμματος καθορισμένων παροχών, οι υποθέσεις τελούν 
υπό σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.  
(Σημείωση Η 17, Η 18) 
 

Η εκτίμηση από προβλέψεις καθορισμένων παροχών νομικής υποχρέωσης 1.480.178,03 € 

Η εκτίμηση και η επιβάρυνση της χρήσης  184.887,45 € 
 

Η εταιρεία αποφάσισε από 1η Ιανουαρίου 2012 να αλλάξει τη λογιστική πολιτική σχετικά με τις προβλέψεις 
για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού και να υιοθετήσει την τρίτη διαθέσιμη επιλογή σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 19.93Α, η οποία επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στα Ίδια 
Κεφάλαια.  Αυτός ο χειρισμός θα είναι μια προαιρετική επιλογή αλλαγής λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 8.14). Η 
εταιρεία πιστεύει ότι αναγνωρίζοντας πλήρως τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές όταν αυτά 
πραγματοποιούνται, θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, 
εφόσον αφανείς προβλέψεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται , και ως αποτέλεσμα οι Οικονομικές 
καταστάσεις να παρέχουν πιο σχετική πληροφόρηση. Επί πλέον, το χρηματοοικονομικό κόστος που 
προκύπτει από τα προγράμματα παροχών θα παρουσιάζεται στη γραμμή «χρεωστικοί τόκοι» αντί στη 
γραμμή «πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού» καθώς η παρουσίαση του στα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα αντικατοπτρίζει καλύτερα τη φύση του συγκεκριμένου κόστους συνταξιοδότησης. 
 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.  
Η Εταιρία κατά την ελεγχόμενη χρήση κατέβαλε στα πλαίσια του προγράμματος καθορισμένων εισφορών 
που είχε συνάψει με την Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. εισφορά 5,38% επί του ετήσιου μισθολογικού κόστους 
του μόνιμου προσωπικού της ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. 
 

 

Αποθέματα. 
 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων της, στη μικρότερη τιμή  
μεταξύ του κόστους κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.  Η ρευστοποιήσιμη αξία 
μπορεί να διαφέρει σε σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 
Καταστάσεων. (Σημείωση  Η 7, Η 18) 
 

Η εκτίμηση  που σχετίζονται με την αποτίμηση των αποθεμάτων 781.615,41 € 

Η εκτίμηση  και η επιβάρυνση της χρήσης 124.495,40 € 

 
 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και υποχρεώσεις . 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 
διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
χρησιμοποιώντας του φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύσουν στις 
περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν, Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές  και μεταφερόμενε φορολογικές ζημιές , στο 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

23 

 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών. Η εταιρεία, λαμβάνει 
υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια πολιτική φορολογικού 
σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές 
εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να 
κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας 
αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού 
σχεδιασμού.  
(Σημείωση  Η 5 ) 
 

Η εκτίμηση από πράξεις που σχετίζονται με αναβαλλόμενη φορολογία 1.281.567,41 €  

Η εκτίμηση και η επιβάρυνση της χρήσης 226.175,25 €  

 

Εκτίμηση Ωφέλιμης Ζωής Περιουσιακών Στοιχείων. 
 

Η εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων, καθώς και των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αναγνωρίζονται μέσω της απόκτησης τους ή μέσω επιχειρησιακών 
συνενώσεων.  Οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη νέα 
δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 
 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις. 
 

Η εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση 
κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην 
άποψη της νομικής υπηρεσίας. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιανδήποτε αντιδικία και νομική υπόθεση 
θεωρείται πιθανή, και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την 
εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του εάν ο κίνδυνος 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η εταιρεία επανεξετάζει  την πιθανή υποχρέωση, και πιθανόν να 
αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της 
πιθανής ζημιάς.  
 

Απομείωση ενσώματων παγίων. 
 

Ο προσδιορισμός  απομείωσης των ενσώματων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν τις 
αλλαγές στις συνθήκες ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς, στην αύξηση του κόστους 
κεφαλαίου, στο τρέχον κόστος αντικατάστασης,  και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που υποδεικνύουν ότι 
υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών των εύλογων αξιών των παγίων, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει 
σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση απομείωσης, τις αναμενόμενες 
ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις 
υπολειμματικές αξίες των παγίων. 
 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος. 
 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π 12 «Φόροι Εισοδήματος», αφορά στα ποσά των φόρων 
που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές  και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος  
και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου 
από τις φορολογικές αρχές. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από την πρόβλεψη για 
φόρο εισοδήματος, εξαιτίας αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, πρόσθετων φορολογιών ή απρόβλεπτων 
επιπτώσεων της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές 
 

Η εκτίμηση για φόρους εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων 371.600,00 € 
 

Η εκτίμηση και η επιβάρυνση στη χρήση για φόρους ελέγχων 120.000,00 € 

Η Εκτίμηση για τρέχουσα φορολογία   511.768,43 € 
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Ζ.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την 
προηγούμενη χρήση, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών και η εφαρμογή των 
οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011. 
 
1.   Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 

Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη διάθεση αγαθών ή 
υπηρεσιών, ή την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας, αναγνωρίζονται στο κόστος, 
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους και τυχόν απομειώσεις τους. 
 

Οι λοιπές κατηγορίες παγίων απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις τους, και τις τυχόν απομειώσεις τους. Το κόστος κτήσης των παγίων περιλαμβάνει όλες τις 
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση αυτών. 
 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση, που οι δαπάνες αυτές, αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος των επισκευών και των συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι συσσωρευμένες 
αποσβέσεις όλων των ενσώματων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή 
των παγίων κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Α. την 01/01/2004.  
 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 40–50 έτη, Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 5–8 έτη,  7– 14 έτη, Μεταφορικά Μέσα 7– 9 έτη. 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία Οικονομικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 

Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 

Οι ιδιοπαραγώμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις, στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσης των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, σε αξίες που περιλαμβάνουν, το άμεσο κόστος της μισθοδοσίας του 
προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων 
υλικών, και άλλα γενικά κόστη. 
 

2.   Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα έξοδα λογισμικά προγράμματα. 
 

Τα λογισμικά προγράμματα που αποκτώνται μεμονωμένα, κεφαλαιοποιούνται στην αξία κτήσης. 
Μεταγενέστερα αποτιμούνται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες 
απομειώσεις. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σε 5 χρόνια. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου 
να διαπιστώσει εάν υφίσταται απομείωση της αξίας τους ή αν έχει μεταβληθεί η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 
τους. Όταν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, τότε 
διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. 
 
3.   Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που κατέχει ο Εταιρεία συνίστανται από εδαφικές εκτάσεις που κατέχονται κυρίως 
για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων της. Τα ακίνητα αυτά αναμένεται να δηµιουργήσουν ταµειακές ροές 
στην Εταιρεία σε μεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την 
Εταιρεία. 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται όταν και µόνο όταν: 
 (α) είναι πιθανόν ότι τα μελλοντικά  οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε την επένδυση σε ακίνητα 

θα εισρεύσουν στην οντότητα και 
 (β) το κόστος της επένδυσης σε ακίνητα μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται αρχικά στην αξία κτήσης τους. Τα κόστη της συναλλαγής 
περιλαµβάνονται στην αρχική επιµέτρηση. Το κόστος μιας αποκτηθείσας µε αγορά επένδυσης σε ακίνητα 
αποτελείται από την τιµή της απόκτησης και από κάθε άµεσα επιρριπτόµενη δαπάνη. Άµεσα επιρριπτόµενες 
δαπάνες περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, επαγγελματικές αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, φόρους 
μεταβίβασης ακινήτου και άλλα κόστη της συναλλαγής. 
 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία αποτιμά  τις επενδύσεις σε ακίνητα µε τη μέθοδο της εύλογης αξίας, 
µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να προσδιορίζει την εύλογη 
αξία των επενδυτικών ακινήτων αξιόπιστα σε µία συνεχή βάση. 
 

Κέρδος ή ζημία που ανακύπτει από µία μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα θα 
περιλαμβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζημία για την περίοδο στην οποία ανακύπτει. 
 
4.   Συνένωση Συμφερόντων – Συγχώνευση εταιρειών 
 

Για τη συγχώνευση των εταιρειών «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΑΒΓΗ» και «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ (ΖΩ-ΔΩ ΑΕ)» 
ακολουθήθηκε η μέθοδος της συνένωσης συμφερόντων, λόγω του ότι η απορροφώμενη ήταν 100% 
θυγατρική της απορροφώσας. Συνεπώς τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού όπως και των αποτελεσμάτων 
της απορροφώσας εταιρείας έχουν αναπροσαρμοσθεί για να περιλαμβάνουν τα κονδύλια των δύο εταιρειών, 
σαν να ήταν μία ενιαία εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2010. Τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις 
έχουν ενσωματωθεί στις λογιστικές τους αξίες. 
 

Τα κονδύλια που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως συγκριτικά στοιχεία για την εταιρεία 
αφορούν τα κονδύλια που εμφανίζονται ως στοιχεία Ομίλου στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 2010.  

 
5.   Φόροι Εισοδήματος 
α. Φόρος Εισοδήματος  
β. Αναβαλλόμενη    φορολογία  
 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του 
τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που 
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
 

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα 
φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα 
ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 
εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 
κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή 
να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται 
να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα 
λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη 
χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 
εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι 
διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
 Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι 
θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 
 

Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά 
επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή 
στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. 
Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά 
έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται 
επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 
αντίστοιχα). 
 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 
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άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
6.   Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας τους.  
 

Το κόστος παραγωγής των προϊόντων περιλαμβάνει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά, τα άμεσα εργατικά καθώς 
και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φθάσουν τα 
προϊόντα στην παρούσα θέση και κατάσταση, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος δανεισμού.  
 

Το κόστος κτήσης των εμπορευμάτων συμπεριλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής 
και κόστη μεταφοράς. 
 

Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου.  
 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των 
εργασιών της Εταιρείας, και συνάγεται από πραγματικές πωλήσεις στον πραγματικό πλησιέστερο χρόνο, 
μειωμένη κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής, διάθεσης και διανομής 
του αποθέματος. 
 
από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. 
 
7.   Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 
είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού μείον το 
κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς 
υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να 
συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς μετά 
από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης 
είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στον όμιλο από τη 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
8.   Χρηματοοικονομικά μέσα 
       

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 
σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 

8.1  Δάνεια και απαιτήσεις 
 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  
 

Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
Το ποσό των προκαταβολών για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, 
επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 
Το ποσό των προπληρωθέντων εξόδων που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 
 

Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 
άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  
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Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα 
προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της 
κατάστασης «Οικονομικής Θέσης» στο κονδύλιο «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», εκτός από 
εκείνα µε λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Τα τελευταία περιλαµβάνονται 
στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 
 
8.2  Κόστος δανεισμού 
 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον βασικό λογιστικό χειρισμό βάσει του οποίου το κόστος δανεισμού που αφορά 
άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών 
των στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα 
για πώληση.  
 

Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 
αυτά πραγματοποιούνται. 
 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των 
δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 
 
8.3   Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά 
να διαγραφούν, να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης 
που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 
αποτιμώνται στο κόστος.  
 

Τα Διαθέσιμα προς πώληση που κατέχει η Εταιρία περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία του ισολογισμού, στο κονδύλι «Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως κατεχόμενα προς πώληση». Το εν 
λόγω κονδύλι αφορά μετοχές που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματαγορά (Χρηματιστήριο 
Αθηνών), των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, την ημέρα 
κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. 
 
8.4   Έντοκα Δάνεια 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά 
μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια 
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον ισολογισμό και στις επενδυτικές 
δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. 
 
9.  Μισθώσεις 
 

Η Εταιρία συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος από τους 
κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα των 
λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

Η Εταιρία συμμετέχει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις, σύμφωνα με τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρία 
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία.    
 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των 
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστα καταβαλλομένων μισθωμάτων. 
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Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ της διάρκειας της 
μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής.   
  

Τα μισθώματα διαχωρίζονται  στο ποσό που αφορά την αποπληρωμή τόκων χρηματοδότησης, και την 
αποπληρωμή του κεφαλαίου. Ο διαχωρισμός γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής 
αποπληρωμής.  Η αποπληρωμή εξόδων χρηματοδότησης μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
10.  Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
11.  Περιουσιακά στοιχεία ή οµάδας κατεχόµενα προς πώληση 
 

Ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση αναγνωρίζονται τα στοιχεία τα οποία η εταιρεία: 
 

Έχει τη διάθεση και την ικανότητα να τα πωλήσει 
Έχει εκδοθεί σχετικό δεσµευτικό πλάνο πώλησης 
Μπορεί να καθοριστεί εύλογη αξία πώλησης 
Μπορούν να πωληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (εντός  1 ή 2 ετών). 
 

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή μεταξύ λογιστικής και 
εύλογης αξίας μειωµένης µε τα έξοδα πώλησης, ενώ παράλληλα διακόπτονται τυχόν αποσβέσεις τους. 
 
12.  Παροχές στο Προσωπικό 
 
Βραχυπρόθεσμες Παροχές 
 

Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 
 

Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, 
όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία 
οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 
 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 
επιστροφή. 
 

Αποδοχές Λήξης Εργασιακής Σχέσης 
 

Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 
Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με νεώτερες διατάξεις και ισχύει. 
 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση 
δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου 
αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την 
εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον 
αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά. 
 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
της Οικονομικής Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών 
ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 
 

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 
 

Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά 
την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

29 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της 
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε 
σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
 

Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και 
αυτές που αφορούν τα προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την 
παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  
για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, 
υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές 
τις κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα 
αποτελέσματα κάθε χρήσης. 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, 
προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 
 
 13.  Επιχορηγήσεις 
 

Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος µε την μορφή μεταβίβασης πόρων σε µία 
επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία της. Δεν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις που λόγω 
της μορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το Δηµόσιο για τις οποίες 
δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 
 

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο, 
ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκτήσει μακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν επίσης να ορίζονται και πρόσθετοι όροι 
αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή µε την χρονική περίοδο στην οποία 
αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης. 
 

Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσµατα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται µε την 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:   
α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε 
τους όρους της επιχορήγησης και 
 β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί.  
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή 
του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του σχετικού πάγιου στοιχείου του ενεργητικού. 
 
14.  Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει υποχρέωση, από γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί και είναι 
πιθανό (ήτοι πιο πιθανό παρά όχι) ότι η τακτοποίησή τους θα δημιουργήσει εκροή, το ύψος της οποίας 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται στη παρούσα αξία των κεφαλαίων 
που αναμένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις 
μειώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται για τον διακανονισμό των υποχρεώσεων αυτών. Τα ποσά των 
προβλέψεων επανεκτιμώνται, κατά τη σύνταξη των εκάστοτε οικονομικών καταστάσεων. Προβλέψεις για 
μελλοντικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται. Αποζημιώσεις που εισπράττονται από τρίτους και αφορούν μέρος, ή 
όλο, το ποσό της εκτιμημένης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, μόνο όταν είναι 
ουσιαστικά βέβαιη η είσπραξη τους. 
 
15.  Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 
 

Το λειτουργικό και συναλλακτικό νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η 
Εταιρία είναι το Ευρώ. 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασμένα σε ξένο 
νόμισμα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με 
βάση τις συναλλαγματικές  ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Οι 
προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
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Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη νομισματικών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της μεταβολής της 
εύλογης αξίας τους. Για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει 
ταξινομηθεί στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Ενώ αντίθετα για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο έχει ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς πώληση οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πώληση του μη νομισματικού χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. 

 
 16.  Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 
 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, επιστροφές, Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που σχετίζονται 
με πωλήσεις.  
 

(α) Πωλήσεις αγαθών  

 

(β) Έσοδα από τόκους 
 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση. 
 

(γ) Μερίσματα 
 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 
χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
17.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση 
και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, 
συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις 
οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους 
οικονομικούς όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια 
χρονική στιγμή. 
 
18.  Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν 
αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
19.  Κέρδη ανά μετοχή 
 

Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης που 
είναι αποδοτέα στους κατόχους των κοινών μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
20.  Νέα ή αναθεωρημένα Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. και νέες Διερμηνείες 
 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 
μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. 
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει 
και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, 
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις 
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ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής 
για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα 
συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους 
τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η 
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»  
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.   
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να 
αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

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 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος 
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των 
συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής 
συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  
 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 
χρηματοοικονομικών μέσων.  
 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
είτε στις σημειώσεις.  
 

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  
 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση 
με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις 
στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο 
πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
 

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2012   

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
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, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει 
το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των 
στείρων υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της 
διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των 
ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος 
μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε 
υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει 
συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. 
 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 
 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

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 εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»  
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν 
στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές 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 
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κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, 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. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία 
θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την 
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που 
σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική 
θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
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.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 
 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη 
εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 
των νέων προτύπων στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η 
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 
μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο 
παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο 
(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και 
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα 
να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει 
το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  
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.  
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  
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Η.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α 

 
1. Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης λόγω διόρθωσης λάθους κατά Δ.Λ.Π 8. 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία, διόρθωσε την κατηγοριοποίηση της αντιστροφής, της 
κεφαλαιοποιηθείσας  κατά τη χρήση του 2005  αναπροσαρμογής των γηπέδων και των κτιρίων της, ποσού  
1.152.829,93 €, που έλαβε χώρα εντός της χρήσης του 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, και 
δεν προβλέπεται από τα Δ.Π.Χ.Α. 
Η διόρθωση αυτή έγινε σαν διόρθωση λάθους επί των Οικονομικών Καταστάσεων και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 οπότε και έγιναν οι σχετικές προσαρμογές.  
Μετά τη διόρθωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2010 αυξήθηκε κατά ποσό 
1.152.829,93 € με ισόποση μείωση των Αποθεματικών την ίδια ημερομηνία. 
 

Η διόρθωση της κατηγοριοποίησης της αντιστροφής της κεφαλαιοποιημένης αναπροσαρμογής των γηπέδων 
και των κτιρίων  στην κατάσταση της Οικονομική Θέση της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
Αναπροσαρμοσμένα 
ποσά την 1/1/2010 

Δημοσιευμένα 
ποσά την 

31/12/2009 
Διόρθωση 

    Μετοχικό Κεφάλαιο 11.892.117,00 10.739.287,07 1.152.829,93 

Αποθεματικά  11.260.842,76 12.413.672,69 (1.152.829,93) 

Συσσωρευμένα αποτελέσματα 3.491.077,84 3.491.077,84 0,00 

    Σύνολο 26.644.037,60 

 

  

26.644.037,60 0,00 
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2. Γήπεδα, κτίρια & λοιπός εξοπλισμός 
 

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των μειώσεων και των αποσβέσεων των ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 
 

 Εκτάσεις 
Εδάφους 

Κτήρια Μηχανήματα 
Μέσα   

Μεταφοράς 
Λοιπά πάγια Σύνολο 

   Αξία Κτήσης 

 1.784.268,70 7.276.560,10 32.668.092,60 3.321.497,33 2.534.592,20 47.585.010,93 

Συσσωρευμένη απόσβεση 

 0,00 384.047,57 25.977.143,49 2.718.617,95 2.165.028,38 31.244.837,39 

Αναπόσβεστη Αξία την 01/01/2010 

 1.784.268,70 6.892.512,53 6.690.949,11 602.879,38 369.563,82 16.340.173,54 

    Αξία Κτήσης 

 1.813.430,65 7.514.930,33 33.625.382,57 3.334.818,28 2.658.166,86 48.946.728,69 

Συσσωρευμένη απόσβεση 

 0,00 770.207,40 27.622.391,64 2.882.034,40 2.320.952,59 33.595.586,03 

Αναπόσβεστη ή Αξία την 31/12/2010 

 1.813.430,65 6.744.722,93 6.002.990,93 452.783,88 337.214,27 15.351.142,66 

    Αξία Κτήσης 

 1.416.984,00 4.862.474,36 33.293.037,68 3.297.791,31 2.663.824,83 45.534.112,18 

Συσσωρευμένη απόσβεση 

 0,00 685.712,91 29.032.549,83 3.027.963,44 2.420.927,66 35.167.153,84 

Αναπόσβεστη Αξία την 31/12/2011 

 1.416.984,00 4.176.761,45 4.260.487,85 269.827,87 242.897,17 10.366.958,34 

    
 

 Εκτάσεις 
Εδάφους 

Κτήρια Μηχανήματα 
Μέσα   

Μεταφοράς 
Λοιπά πάγια Σύνολο 

   Αναπόσβεστη Αξία την 01/01/2010 

 1.784.268,70 6.892.512,53 6.690.949,11 602.879,38 369.563,82 16.340.173,54 

Αγορές - Προσθήκες 

 29.161,95 238.370,23 957.289,97 13.320,95 123.574,66 1.361.717,76 

Αποσβέσεις 

 0,00 (386.159,83) (1.645.248,15) (163.416,45) (155.924,21) (2.350.748,64) 

    Αναπόσβεστη Αξία την 31/12/2010 

 1.813.430,65 6.744.722,93 6.002.990,93 452.783,88 337.214,27 15.351.142,66 

Αγορές - Προσθήκες 

 18.721,56 154.912,88 396.233,68 18.236,56 77.575,57 665.680,25 

Αποσβέσεις 

  (230.661,04) (1.564.888,35) (161.808,25) (148.925,34) (2.106.282,98) 

Μεταφορέ
ς 

      

 (415.168,21) (2.492.213,32) (573.848,41) (39.384,32) (22.967,33) (3.543.581,59) 

    Αναπόσβεστη Αξία την 31/12/2011 

 1.416.984,00 4.176.761,45 4.260.487,85 269.827,87 242.897,17 10.366.958,34 
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Εκτάσεις Εδάφους 
Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων παγίων                    
(σε έτη)  

Κτήρια Μηχ/ματα 
Μέσα   

Μεταφοράς 
Λοιπά πάγια 

40-50   7-14 7-9 5-8 

 
 
Κεφαλαιοποίηση Τόκων, ως μέρος των περιουσιακών στοιχείων που 
πληρούν τις Απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

31/12/2011 31/12/2010 

   Αξία κεφαλαιοποίησης 181.798,73 291.416,79 

Επιτόκιο υπολογισμού  4,80 % 7,67 % 

 
 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
αποκτηθέντα με χρηματοδοτική μίσθωση: 

31/12/2011 31/12/2010 

Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα 

     
Αξία χρηματοδοτικών μισθώσεων 509.174,98 289.500,00 509.174,98 289.500,00 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (442.020,95) (129.000,00) (425.179,93) (85.575,00) 

     Αναπόσβεστη αξία ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων 
με χρηματοδοτική μίσθωση 

67.154,03 160.500 83.995,05 203.925,00 

      
 
Οι αποσβέσεις χρήσης επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
έχουν επιμερισθεί στις ακόλουθες κατηγορίες εξόδων: 

31/12/2011 31/12/2010 

   
Στη παραγωγική διαδικασία 1.707.125,78 1.902.510,66 

Στα έξοδα διάθεσης 287.412,83 368.435,44 

Στα έξοδα διοίκησης 111.744,37 79.802,54 

   
Σύνολο 2.106.282,98 2.350.748,64 

    
Πρόσθετες 
πληροφορίες 

Περιγραφή 31/12/2011 

   Αναπροσαρμογές                 
Ν. 2065/ 92 
 

Η εταιρεία στη χρήση 2008 αντέστρεψε τα ποσά που προέκυψαν από την 
αναπροσαρμογή της χρήσης 2008 των οικοπέδων και κτιρίων βάσει του Ν. 
2065/1992 (των γηπέδων 850.865,41 ευρώ, των κτιρίων 1.268.339,23 ευρώ 
και των αποσβέσεών τους 832.453,18 ευρώ), επειδή με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. δεν 
αναγνωρίζεται η αναπροσαρμογή αυτή. Για τον ίδιο λόγο το 2004 
αντέστρεψε τα ποσά που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της χρήσης 
του 2004 (των γηπέδων 653.577,85 Ευρώ, των κτιρίων 1.708.177,86 Ευρώ 
και των αποσβέσεών τους 1.035.672,92 Ευρώ), Ο ανωτέρω Πίνακας 
μεταβολών των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων δεν εμφανίζει τις 
αναπροσαρμογές αυτές. 

  2.612.834,25 

Εμπράγματα βάρη 
 

Επί του συνόλου της αξίας κτήσης των ενσώματων παγίων στοιχείων 
υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Α.Τ.Ε.  προς εξασφάλιση τραπεζικών 
αναλήψεων. 
 

45.534.112,18 
 

Κρατικές 
επιχορηγήσεις 

Κτίρια – Μηχανήματα - Μεταφορικά Μέσα - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός από 
την έναρξη λειτουργίας της Εταιρίας 
Δεν υπάρχουν ανεκπλήρωτοι όροι ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να 
συνδέονται με αυτές τις επιχορηγήσεις. 

9.856.072,74 
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3. Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν εδαφικές εκτάσεις που κατέχονται από την Εταιρεία, κυρίως για αύξηση 
των κεφαλαίων της.  
 

Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και της 
συγκρίσιμης χρήσης 2010 έχουν ως εξής: 

   
Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία αποτιµά 
τις επενδύσεις σε ακίνητα µε τη μέθοδο της 
εύλογης αξίας, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
μαχητό τεκμήριο ότι  η Εταιρεία είναι σε θέση να 
προσδιορίζει την εύλογη αξία των επενδυτικών 
ακινήτων αξιόπιστα σε µία συνεχή βάση. 
 

Λογιστική αξία την 1/1/2010 73.058,55 
   Προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις / διαγραφές / μεταφορές 0,00 

  Λογιστική αξία την 31/12/2010 73.058,55 
   Λογιστική αξία την 31/12/2011 73.058,55 
    

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναμένεται να δημιουργήσουν ταμειακές ροές στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από τα 
άλλα περιουσιακά  στοιχεία που κατέχονται. Καταλαμβάνουν τμήμα των εδαφικών εκτάσεων, το οποίο 
μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά από τις εδαφικές εκτάσεις που κατέχονται από την Εταιρεία για χρήση στην 
παραγωγή.  
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη ρευστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα της Εταιρείας 
Το κονδύλιο των επενδύσεων σε ακίνητα αφορά: 1)  τρία οικόπεδα στην περιοχή της Κέρκυρας 4 
στρεμμάτων περίπου έκαστο. 2) δύο αγροτεμάχια στην περιοχή των Ιωαννίνων 5 & 10 στρεμμάτων 
αντίστοιχα.  

 
4. Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία   
 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες λογισμικών προγραμμάτων (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.) 

   Η ωφέλιμη ζωή των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων, μπορεί να είναι περιορισμένη ή 
αόριστη. Το κόστος των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, 
αποσβένονται στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής 
τους με τη σταθερή μέθοδο. Η διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής αξιολογείται σε ετήσια βάση, 
τυχόν δε αναμορφώσεις εμφανίζονται μελλοντικά.   
 
Δεν υπάρχου άϋλα περιουσιακά στοιχεία με 
απεριόριστη διάρκεια ζωής κατά την 31η 
Δεκεμβρίου. 
 
 

Αξία κτήσης 2.088.220,73 
 Συσσωρευμένη απόσβεση 1.960.683,22 
   

Αναπόσβεστη αξία την 1/1/2010 127.537,51 

   Αξία κτήσης 2.155.591,99 

Συσσωρευμένη απόσβεση 2.033.429,18 

  
Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2010 122.162,81 

  Αξία κτήσης 2.197.110,68 

Συσσωρευμένη απόσβεση 2.090.710,49 

  
Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2011 106.400,19 

    
 
 

 

Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 2011 και της συγκρίσιμης 
χρήσης 2010 έχουν ως εξής: 
 

  Αξία κτήσης την 1/1/2010 127.537,51 

  
Προσθήκες 67.371,26 

Αποσβέσεις (72.745,96) 

   Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2010 122.162,81 
  Προσθήκες 41.518,69 

Αποσβέσεις (57.281,31) 

  Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2011 106.400,19 
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5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)   
 

Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν 
των 12 μηνών, όπως επίσης, το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι 
πληρωτέο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών. 
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ή θα υπόκειται η 
Εταιρία είναι οι εξής: 

2010 – 24% 2011 – 20% 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αποτιμηθεί με τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί 
η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους θεσπισμένους φορολογικούς 
συντελεστές. 
 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 
υπάρχει, από πλευράς Εταιρίας, εφαρμόσιμο νόμιμο δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 
φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

Τα συμψηφισμένα υπόλοιπα έχουν ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   Απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου 7.582.330,54 6.991.591,09 

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου (6.300.763,12) (5.936.198,93) 

   
Καθαρή απαίτηση/(υποχρέωση) αναβαλλόμενου φόρου χρήσης 1.281.567,41 1.055.392,17 

    

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έχει ως εξής: 2011 2010 

   Υπόλοιπο αρχής χρήσης   1.055.392,17 
 

(78.122,41) 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 226.175,25 1.133.514,58 

   
Υπόλοιπο τέλους χρήσης   1.281.567,41 1.055.392,17 

   
 
Οι μεταβολές στις 
αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
κατά την  διάρκεια  της  χρήσης, 
είναι οι παρακάτω: 

Κατά την 
01/01/2010 

Επιβάρυνση     
χρήσης  

Κατά την 
31/12/2010 

Επιβάρυνση   
χρήσης  

Κατά την 
31/12/2011 

      
Αναπροσαρμογές άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

198.035,50 (60.333,63) 137.701,86 (61.624,13) 76.077,73 

Αναπροσαρμογές ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων 

(147.403,94) (71.042,02) (218.445,97) (74.212,79) (292.658,76) 

Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως 
κατεχόμενα προς πώληση 

9.233,23 (1.538,87) 7.694,36 0,00  7.694,36 

Συνταξιοδοτικές και άλλες 
παροχές μετά  την έξοδο από την 
υπηρεσία 

(230.842,61) 498.324,17 267.481,55 28.554,06 296.035,61 

Λοιπές υποχρεώσεις 209.696,08 (99.740,47) 109.955,63 164.599,32 274.554,95 

Λοιπές προσωρινές διαφορές 198.035,50 867.845,42 751.004,73 168.858,81 919.863,54 
      
Σύνολο μεταβολών 
αναβαλλόμενων φόρων 

(78.122,43) 1.133.514,58 1.055.392,17 226.175,25 1.281.567,42 

      
 
 

 
Δεν έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλόμενες φορολογίες σε αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και εισπρακτέους 
φόρους. 
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6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 
αφορούν  απαιτήσεις που είναι δεσμευμένες από τρίτους οργανισμούς ή επιχειρήσεις για διάφορες 
εξασφαλίσεις. Η αξία τους αναλύεται ως εξής: 
 

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες 
πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 

31/12/2011 31/12/2010 

   
Δοσμένες εγγυήσεις 40.832,91 39.106,73 

    
Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 

 
7. Αποθέματα     

 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   Έτοιμα  - ημιτελή προϊόντα – υποπροϊόντα - υπολείμματα 22.246.605,78 13.670.603,32 

Απομείωση ετοίμων – ημιτελών προϊόντων (681.615,40) (557.120,00) 

Πρώτες ύλες - υλικά 1.965.928,30 2.598.813,46 

Απομείωση πρώτων υλών - υλικών (100.00,00) (100.000,00) 

   
Σύνολο 23.430.918,68 15.612.296,78 

    
 

Οι αναγνωρισθείσες από την 
Εταιρεία  απομειώσεις 
αποθεμάτων αναλύονται ως εξής: 

μεταβολές 

  
Υπόλοιπο  την  01/01/2010 240.600,05 

  
Μεταβολή χρήσης 416.519,96 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2010 657.120,01 

  
Μεταβολή χρήσης 124.495,40 

 416 
Υπόλοιπο  την 31/12/2011 781.615,41 
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8. Πελάτες  και  λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι πελάτες και οι λοιπές  απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   Απαιτήσεις από πελάτες 34.328.633,47 38.236.329,98 

Λοιπές  Απαιτήσεις 11.833.247,75 10.096.530,10 

   
Σύνολο 46.161.881,22 48.332.860,08 

    
 

Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως 
εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 12.510.930,77 12.944.178,74 

Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού 2.998.620,68 4.069.176,12 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πελατών εσωτερικού 21.655.554,60 22.354.030,16 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πελατών εξωτερικού 1.243.689,15 1.020.951,99 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (4.080.161,73) (2.152.107,03) 

   
Σύνολο 34.328.633,47 38.236.229,98 

    
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η 
λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
 

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας  έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση 
τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη 
πρόβλεψη 4.080.161,73. €  
 

Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες της Εταιρίας των οποίων η 
ενηλικίωση των υπολοίπων των λογαριασμών τους υπερβαίνει το ένα έτος, η προβαίνουν σε αντικατάσταση 
επιταγών. Πέραν της ανωτέρω σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος επισφαλειών από 
απαιτήσεις πελατών της. Η Εταιρία έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε μεμονωμένους πελάτες (20 
πελάτες αποτελούν το  65% περίπου των ανωτέρω απαιτήσεων της 31/12/2011) για τους οποίους κατά την 
εκτίμησή της δεν τίθεται θέμα πιστωτικού κινδύνου επειδή μεγάλο μέρος αυτών των απαιτήσεων 
καλύπτονται από τραπεζικές εγγυήσεις και επιταγές τρίτων, ενώ οι υπερβάσεις των πιστωτικών ορίων τους 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις κατανέμονται σ' ένα ευρύ αριθμό 
πελατών. 
 
 

Οι αναγνωρισθείσες  από την Εταιρεία 
προβλέψεις κατά  απαιτήσεων επισφαλών 
πελατών  αναλύονται ως εξής: 

Μεταβολές 

  
Υπόλοιπο  την  01/01/2010 967.000,00 

  
Μεταβολή χρήσης 1.185.106,03 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2010 2.152.107,03 

  
Μεταβολή χρήσης 1.928.054,70 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2011 4.080.161,73 
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Η ενηλικίωση των απαιτήσεων προς πελάτες συμπεριλαμβανομένων 
και όσων έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

31/12/2011 31/12/2010 

   μέχρι 3 μήνες 27.051.241,14 30.645.037,31 

μεταξύ 3 και 6 μηνών 8.366.970,57 5.319.112,58 

μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 749.327,81 3.486.069,65 

μεγαλύτερη του 1 έτους 2.241.255,68 938.117,47 

   
Σύνολο 38.408.795,20 40.388.337,01 

    
 

Οι λοιπές  απαιτήσεις, ειδικότερα αφορούν σε: 31/12/2011 31/12/2010 

   Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων*** 10.400.081,64 
 

9.237.515,19 

Μείον: Προβλέψεις προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων (412.146,6) (353.851,56) 
 Φόροι που προπληρώθηκαν  875.080,50 

 
259.579,40 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 431.437,25 
 

628.878,09 

Δάνεια & προκαταβολές στο προσωπικό 243.562,56 
 

227.334,37 

Προπληρωθέντα έξοδα 226.323,09 
 

68.828,17 
 Λοιπές απαιτήσεις 274.035,29 241.702,36 

Μείον:   

Προβλέψεις επισφαλειών λοιπών απαιτήσεων (205.125,96) (213.455,92) 

   
Σύνολο 11.833.247,75 10.096.530,10 

    
*** Τα κονδύλι «Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων» αφορά προκαταβολές που δόθηκαν στους 
παραγωγούς γάλακτος, έναντι συμψηφισμού αυτών, με τεκμαιρόμενες ποσότητες γάλακτος που θα 
εισκομισθούν κατά τις γαλακτοκομικές περιόδους 1/10/2011 – 30/9/2012 και 1/10/2010 – 30/9/2011 
αντίστοιχα.    
Τα παραπάνω ποσά κατά την κρίση της Διοίκησης, δεν καθορίζονται κατά την εννοιολογική προσέγγιση του 
ΔΛΠ 2, ως αποθέματα (κατοχή προς πώληση, στάδιο παραγωγής, κατεχόμενα εφόδια προς ανάλωση, 
εκτίμηση ρευστοποιήσιμης αξίας, κλπ), αλλά ως απαίτηση που δεν συνεπάγεται κάλυψη από μεταβίβαση 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η απαίτηση αυτή, θα συμψηφιστεί (θα ανταλλαχθεί), με 
την υποχρέωση  εισκόμισης γάλακτος από τους παραγωγούς, στα πλαίσια μιας εμπορικής συμφωνίας, πλήρη 
γνώση της οποίας έχουν, τόσο οι παραγωγοί γάλακτος  όσο και η Εταιρεία.   
 
 

Οι αναγνωρισθείσες από την Εταιρεία 
προβλέψεις  για επισφαλείς παραγωγούς 
που έλαβαν προκαταβολή (απαίτηση 
Εταιρείας) έναντι  εισκόμισης γάλακτος 
(υποχρέωση παραγωγών) αναλύονται ως 
εξής: 

μεταβολές 

  Υπόλοιπο  την  01/01/2010 305.399,72 
   Μεταβολή χρήσης 48.451,84 
   Υπόλοιπο  την 31/12/2010 353.851,56 

  Μεταβολή χρήσης 58.295,06 

  Υπόλοιπο  την 31/12/20111 412.146,62 
   

Οι αναγνωρισθείσες από τον Εταιρεία 
προβλέψεις για επισφάλειες λοιπών 
εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

μεταβολές 

  Υπόλοιπο  την  01/01/2010 114.333,94 
   Μεταβολή χρήσης 99.121,98 
   Υπόλοιπο  την 31/12/2010 213.455,92 

  Μεταβολή χρήσης (8.329,96) 

  Υπόλοιπο  την 31/12/2011 205.125,96 
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9. Ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον 
παρακάτω πίνακα 

31/12/2011 31/12/2010 

   Ταμείο 29.414,65 73.489,89 

Καταθέσεις όψεως 920.856,63 868.664,08 

Τράπεζες – Λογαριασμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων με χρεωστικό 
υπόλοιπο 

0,00 0,00 

   
Σύνολο 950.271,28 942.153,97 

    
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας καθώς και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία 
τους αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.  
Η διαβάθμιση των καταθέσεων προθεσμίας με βάση τους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης του οίκου 
FITCH για το 2011 είναι Β- (2010: BB+). 
 
 

10. Χρεόγραφα ταξινομηθέντα διαθέσιμα προς πώληση 
 

Ο Λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   
Μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 75.085,14 134.082,08 

   
Σύνολο 75.085,14 134.082,08 

    

Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χ.Α αφορούν μετοχές της 
«Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (μητρική εταιρία), η μεταβολή των 
οποίων αναλύεται ως εξής: 

Τεμάχια Αξία 

   
Κατά την 01/01/2010 181.192 351.512,48 

   Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία καταχωρηθείσα απ΄ ευθείας στην καθαρή 
θέση 

 (217.430,40) 

   
Κατά την 31/12/2010 181.192 134.082,08 

   
Αγορά χρεογράφων διαθεσίμων ως κατεχόμενα προς πώληση 72.474 252.035,29 

Αποτίμηση σε τρέχουσα αξία καταχωρηθείσα απ΄ ευθείας στην καθαρή 
θέση 

 (311.032,23) 

   
Κατά την 31/12/2011 253.666 75.085,14 
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11. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 
 

Το κονδύλι των μη κυκλοφοριακών 
περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς 
πώληση της Εταιρείας την 31/12/2011 
ποσού 3.543.581,59 € αφορά την αξία των 
παγίων της απορροφηθείσας θυγατρικής 
εταιρείας «ΖΩ-ΔΩ Α.Ε.» τα οποία η Εταιρεία 
έχει τη διάθεση και την ικανότητα να 
πωλήσει, βάσει σχετικού πλάνου πώλησης. 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι τα εν λόγω πάγια θα 
πωληθούν εντός των αμέσων επόμενων 
χρήσεων. 

Περιγραφή και αξία των προς πώληση μη κυκλοφοριακών 
περιουσιακών στοιχείων: 

Εκτάσεις εδάφους 415.168,21 
 

Βιομηχανικά κτήρια - αποθήκες 2.492.213,32 

Μηχανήματα 573.848,41 

Μεταφορικά μέσα 39.384,32 

Λοιπός εξοπλισμός 22.967,33 

Σύνολο αξίας 3.543.581,59 

 
 

 
12. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως εξής: 
Αριθμός  
κοινών  

μετοχών 

Ονομαστική  
αξία 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

    
Κατά την 01/01/2010 4.058.743  2,65  10.739.287,07 

    Διόρθωση λάθους κατά Δ.Λ.Π 8 (Σημ. Θ 1)   1.152.829,93 
     Κατά την 31/12/2010 4.058.743  2,93  11.892.117,00 
     Κατά την 31/12/2011 4.058.743  2,93  11.892.117,00 
      

 
13. Συσσωρευμένα αποτελέσματα 

 

Τα συσσωρευμένα αποτελέσματα που 
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως 
εξής: 

Κονδύλια  

  
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 3.491.077,84 

  
Κέρδη χρήσης μετά φόρων 2.528.142,58 

Μεταφορά στα αποθεματικά (1.323.341,13) 

  
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 4.695.879,29 

  
Κέρδη χρήσης μετά φόρων 3.308.395,15 

Διανεμηθέντα μερίσματα (846.558,22) 

Μεταφορά στα αποθεματικά  (2.833.187,53) 

  
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 4.324.528,62 

   
 
Τα συσσωρευμένα κέρδη περιλαμβάνουν φορολογημένα κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                                Της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2011 
                                Ποσά σε  € 

 

 

Οι σημειώσεις   (σελίδα  17 –68) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

45 

 

 

14. Αποθεματικά κεφάλαια 
 

Τα αποθεματικά κεφάλαια της 
Εταιρείας  αφορούν ειδικά 
αποθεματικά εύλογης αξίας, το 
τακτικό αποθεματικό και 
αποθεματικά αφορολόγητων κερδών 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικά 
αποθεματικά & 

αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Ειδικών 
διατάξεων 

νόμων 

Σύνολο 

     
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 2.851.907,05 347.852,35 9.213.913,29 12.413.672,69 

     Διόρθωση λάθους κατά Δ.Λ.Π 8     
(σημείωση Η2)  (1.152.829,93)   -1.152.829,93 

 

 (1.152.829,93)   -1.152.829,93 
 

Μεταφορά από διανομή κερδών 2009 149.787,39  1.160.391,01 1.310.178,40 

Αποτίμηση χρεογράφων διαθεσίμων 
προς πώληση 

 (230.593,06)  (230.593,06) 

Διαφορά κερδών μεταξύ ΕΛΠ - ΔΛΠ  13.162,73  13.162,73 

     
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 3.001.694,44 (1.022.407,91) 10.374.304,30 12.353.590,83 

     Μεταφορά από διανομή κερδών 
χρήσης 2010 

268.748,64  2.117.969,68 2.386.718,32 

Αποτίμηση χρεογράφων διαθεσίμων 
προς πώληση 

  (311.032,23)  (311.032,23) 

Κέρδη χρήσης 2010 προς 
κεφαλαιοποίηση  

668.780,99  668.780,99 

Αποθεματικό από εφ΄ άπαξ καταβολή 
φόρου 

  2.700,66  2.701 

Διαφορά κερδών μεταξύ ΕΛΠ - ΔΛΠ   178.816,98  178.817 

     
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 3.270.443,08 (483.141,51) 12.492.273,98 15.279.575,55 

      
Τα τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 2190/20, 
άρθρα  44 και 45) κατά την οποία, ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετήσιων καθαρών (μετά φόρων) 
κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό, μέχρι το ύψος του να φτάσει το ένα 
τρίτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Τακτικό Αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  
Ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας προσδιορίζεται σε 10% των μετά φόρων κερδών 
(άρθρο 40 του καταστατικού της Εταιρίας). 
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15. Ειδικά και αφορολόγητα Αποθεματικά 

 

         15.1         Ειδικά αποθεματικά 
 

 Τα ειδικά αποθεματικά  & αποθεματικά εύλογης αξίας της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Αποθεματικό από αντιστροφή 
αναπροσαρμογής  Ν. 2065/1992 της χρήσης 
του 2004 

Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 0,00 

Διόρθωση λάθους κατά Δ.Λ.Π 8 (σημείωση Θ1) (1.152.829,93) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 (1.152.829,93) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 (1.152.829,93) 
 

   Αποθεματικό Ν. 147/67 Κονδύλια  

 Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 5.101,04 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 5.101,04 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 5.101,04 
 

 Αποθεματικό Κερδών που   φορολογήθηκαν με  
ειδικό τρόπο 

Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 659.218,17 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 659.218,17 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 659.218,17 
 

Αποθεματικό Αποτίμησης αξιόγραφων  
ταξινομημένα ως κατεχόμενα προς πώληση 

Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 (316.466,86) 

Αποτίμηση (217.430,40) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 (533.897,26) 

Αποτίμηση (311.032,23) 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 (844.929,49) 
 

Αποθεματικό από διανεμηθέντα μερίσματα 
προς κεφαλαιοποίηση 

Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 0,00 

Διανομή κερδών 2010 668.780,99 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 668.780,99 
 

Αποθεματικό από εφ΄ άπαξ καταβολή φόρων Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 0,00 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 0,00 

Διανομή κερδών 2010 2.700,66 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 2.700,66 
 

Αποθεματικό από διαφορά διανομής κερδών 
μεταξύ ΕΛΠ - ΔΛΠ 

Κονδύλια  

υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 0,00 

υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 0,00 

από συσσωρευμένα αποτελέσματα 2011 178.816,98 

 υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 178.816,98 

 
Σύνολο Ειδικών Αποθεματικών  Κονδύλια  

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2010 347.852,35 

Μεταβολή (1.370.260,33) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2010 (1.022.407,98) 

Μεταβολή 539.266,40 

 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2011 (483.141,58) 

 
α) Τα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται βάσει των διατάξεων της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας από 
ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. β) Τα αποθεματικά εύλογης αξίας αφορούν 1) αναπροσαρμογές 
εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων που κατέχει η Εταιρεία (καθαρές από φόρους) και οι οποίες πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εφόσον αυτό αποφασιστεί από την Εταιρεία, και 2) αποτίμηση αξιόγραφων  
ταξινομηθέντων ως κατεχόμενων προς πώληση. 
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      15.2      Αφορολόγητα αποθεματικά 
 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 την 1/1/2010 Μεταβολή 
την 

31/12/2010 
Μεταβολή 

Την 
31/12/2011 

      
Ν. 1078/1971 86.895.,07  86.895,07  86.895,07 

Ν. 1262/1982 81.801,34  81.801,34  81.801,34 

Ν. 1828/1989 70.415,54  70.415,54  70.415,54 

Ν. 1892/1990 1.079.029,49  1.079.029,49  1.079.029,49 

Ν. 2601/1998 2.333.474,15  2.333.474,15  2.333.474,15 

Ν. 3220/2004 626.100,21  626.100,21  626.100,21 

Ν. 3299/2004 4.936.197,49 1.160.391,01 6.096.588,50 2.117.969,68 8.214.558,18 

      
Σύνολο 9.127.018,22 1.160.391,01 10.374.304,30 2.117.969,68 12.492.273,98 

 
Αφορολόγητα αποθεματικά που απομένουν για σχηματισμό από τα κέρδη επομένων χρήσεων: 
 

 την 1/1/2010 Κάλυψη 
την 

31/12/2010 
Κάλυψη 

Την 
31/12/2011 

      
Ν. 3299/2004 5.308.424,23 1.160.391,01 6.469.115,24 2.117.969,68 4.351.145,56 

 
 
Τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων καθώς και τα έκτακτα αποθεματικά σύμφωνα με την 
Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
διανεμηθούν στους μετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και 
επομένως δεν έχει προβεί σε υπολογισμό φόρου εισοδήματος που θα προέκυπτε σε περίπτωση διανομής.  
Διανομή των ανωτέρω αποθεματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από έγκριση των μετόχων σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος από την Εταιρία. 
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16. Δανεισμός 
 

Οι Δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως σε δάνεια και 
υποχρεώσεις από συμβόλαια Leasing της Εταιρίας και αναλύονται ως 
εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Μακροπρόθεσμος δανεισμός 5.388.553,17 6.631.672,60 

Τραπεζικές υπεραναλήψεις και δάνεια 37.621.785,01 33.071.124,32 
    

Σύνολο 43.010.338,18 39.702.796,92 

    

 
Η περίοδος αποπληρωμής των μακροπρόθεσμων  δανειακών 
υποχρεώσεων έχει ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   
Κατά το πρώτο έτος 1.416.937,33 

 
1.254.335,62 

Κατά το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 3.108.747,89 3.561.162,48 

Μετά το πέμπτο έτος 862.867,95 1.816.174,50 

   
Σύνολο 5.388.553,17 6.631.672,60 

    
 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού είναι τα εξής: 
Σταθμισμένα μέσα  επιτόκια χρήσης 

2011 2010 

   Μακροπρόθεσμος δανεισμός 4,79% 
 

4,81% 

Τραπεζικές υπεραναλήψεις και δάνεια 8,61% 6,31% 

    
Οι εύλογες αξίες των τραπεζικών δανείων προσδιορίζεται με βάση την παρούσα αξία τους κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού με τη χρησιμοποίηση του σταθερού πραγματικού επιτοκίου της αγοράς. Τα 
δάνεια παρακολουθούνται στο αναπόσβεστο κόστος τους η οποία αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 
Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισμού της. 
 

Οι αναγνωρισθείσες  από την Εταιρεία 
κεφαλαιοποιήσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων: 

Μεταβολές Η Εταιρεία 

  
Υπόλοιπο  την  01/01/2010 798.674,98 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2010 798.674,98 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2011 798.674,98 

    

- Το ύψος των ενεχυριασμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ανέρχεται την 31η  
Δεκεμβρίου σε 86.030.555,06 €. 

- Δεν υπάρχουν ρήτρες πρόωρης εξόφλησης των παραπάνω δανειακών υποχρεώσεων.  
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17. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
-   Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών  
 

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για σκοπούς κοινωνικής και 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Οι εργοδοτικές 
εισφορές επιβαρύνουν ως έξοδο τη χρήση όταν πραγματοποιούνται. 
Η Εταιρία  στην παρούσα χρήση κατέβαλε στα πλαίσια του προγράμματος καθορισμένων εισφορών που είχε 
συνάψει με την Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. εισφορά 5,38% επί του ετήσιου μισθολογικού κόστους του 
μόνιμου προσωπικού της ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. 
 
 

-   Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 
 

Το ποσό το οποίο εμπεριέχεται στον ισολογισμό και το οποίο προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, 
με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερες διατάξεις και 
ισχύει,  σχετικά με τη συμμετοχή της σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών 
υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και είναι το ακόλουθο: 
 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα έξοδα, όσον αφορά το 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Παρούσα αξία των κεφαλαιοποιημένων υποχρεώσεων 1.440.953,28 1.633.826,28 

Μη καταχωρημένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 39.224,75 (226.601,70) 

   Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στην Κατάσταση 
οικονομικής Θέσης 

1.480.178,03 1.407.224,58 

    
 
 
 

 31/12/2011 31/12/2010 

   Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 104.264,44 126.853,06 

Κόστος τόκων 75.156,01 119.390,94 

Απόσβεση μη καταχωρημένων Αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών 5.467,00 21.290,89 

Επίδραση Περικοπής, Διακανονισμού, Τερματικές Παροχές 0,00 326.015,51 

Απορρόφηση \ (μετακίνηση) προσωπικού 0,00 0,00 

   
Σύνολο 184.887,45 593.550,40 
    
Η επιβάρυνση για την χρήση έχει περιληφθεί της κάτωθι κατηγορίες 
του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

31/12/2011 31/12/2010 

   Έξοδα διοίκησης 184.887,45 593.550,40 
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 31/12/2011 31/12/2010 

   Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.407.224,58 1.587.522,59 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 104.264,44 126.853,06 

Κόστος τόκου 75.156,01 119.390,94 

Απόσβεση μη καταχωρημένων Αναλογιστικών (κερδών) ή ζημιών 5.467,00 21.290,89 

Επίδραση Περικοπής, Διακανονισμού, Τερματικές Παροχές  326.015,52 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -111.934,00 -773.848,42 

Αναλογιστικά αποτελέσματα   

   
Σύνολο 1.480.178,03 1.407.224,58 

    

 
 
Η εταιρεία υποστηρίζει ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που προβλέπει την πληρωμή ενός εφάπαξ ποσού 
στους εργαζομένους με συμβάσεις αορίστου χρόνου που συνταξιοδοτούνται. Το ποσό αποτελεί συνάρτηση 
του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου στην εταιρεία και του μισθού του κατά την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος δεν υπάρχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη 
(εθιμική) υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλλει τυχόν ελλείμματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα 
αυτό ή να εγγυηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την καταβολή των παροχών που προβλέπονται. 
 
 
 

    Αναλογιστικές παραδοχές 31/12/2011 31/12/2010 

Αναμενόμενος μέσος όρος υπολειπόμενης εργασιακής ζωής κατά την 
ημερομηνία αποτίμησης 

12,57 13,57 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,90% 4,60% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,00% 4,50% 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού   2,00% 2,00% 
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18.   Προβλέψεις 
 

Οι σχηματισθείσες από την 
Εταιρεία μακροπρόθεσμες  
προβλέψεις, αφορούν  προβλέψεις  
φόρου εισοδήματος, που θα 
προσδιοριστούν κατά την 
οριστικοποίηση των ανέλεγκτων 
φορολογικά χρήσεων. Δεν 
υπάρχουν επίδικες υποθέσεις 
επίλυσης δικαστικών διαφορών. 

  
Υπόλοιπο  την 1/1/2010 501.318,92 

  Μεταβολή χρήσης -129.718,92 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2010 371.600,00 

  Μεταβολή χρήσης 120.000,00 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2011 491.600,00 

   
 
 

Το σύνολο των προβλέψεων που 
σχημάτισε η Εταιρεία  αναλύονται 
ως ακολούθως: 

Την 
01/01/2010 

Μεταβολή 
Χρήσης 

Την 
31/12/2010 

Μεταβολή 
Χρήσης 

Την 
31/12/2011 

      
Για επισφάλειες πελατών  967.000,00 1.185.106,03 2.152.106,03 1.928.055,70 4.080.161,73 

Για επισφάλειες χρεωστών 114.333,94 99.121,98 213.455,92 (8.329,96) 205.125,96 

Για επισφάλειες παραγωγών 305.399,72 48.451,84 353.851,56 58.295,06 412.146,62 

Για ανέλεγκτες χρήσεις 501.318,92 
4.080.161,7

3 
 

-129.718,92 371.600,00 120.000,00 491.600,00 

Για έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0,00 135.033,16 135.033,16 (135.033,16) 0,00 

Για Αποζημιώσεις Προσωπικού 1.768.790,90 -361.566,32 1.407.224,58 72.953,45 1.480.178,03 

Για παροχές στο προσωπικό 109.000,00 11.000,00 120.000,00  0,00 120.000,00 

Για υποτίμηση ετοίμων προϊόντων 200.000,00 357.120,00 557.120,00 124.495,40 681.615,40 

Για υποτίμηση λοιπών αποθεμάτων 40.600,05 59.399,96 100.000,01  0,00 100.000,01 

Για υποτίμηση συμμετοχών 38.474,79 0,00 38.474,79  0,00 38.474,79 

Για ασφάλιση προσωπικού 300.000,00 350.000,00 650.000,00 (100.000,00) 550.000,00 

Για τόκους  δανείων 564.844,75 -562.344,75 2.500,00 13.290,00 15.790,00 

Για απομείωση θυγατρικής 0,00 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 0,00 

Για λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 48.763,30 -17.189,30 31.574,00 94.004,00 125.578,00 

      
Σύνολα 4.958.526,37 1.174.413,68 6.232.940,05 2.067.730,49 8.300.670,54 

       
 

19.   Επιχορηγήσεις 
 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν ποσά 
που έχουν εισπραχθεί  για την 
αγορά ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων και λοιπού εξοπλισμού 
της Εταιρείας. 
Η μεταβολή του εν λόγω 
κονδυλίου είχε ως εξής: 
Για το σύνολο των κρατικών 
επιχορηγήσεων που έχει λάβει  η 
εταιρεία  δεν υπάρχουν 
ανεκπλήρωτοι όροι ή ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που να συνδέονται 
με αυτές τις επιχορηγήσεις. 

  

  Την 01/01/2010 544.991,64 

  Μεταβολή χρήσης 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης (58.484,60) 

  
την 31/12/2010 486.507,04 

  
Μεταβολή χρήσης 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης (39.696,84) 

  
την 31/12/2011 446.810,20 
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20.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Η ανάλυση των υπολοίπων των  προμηθευτών της Εταιρείας έχουν ως 
εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Προμηθευτές εσωτερικού 4.595.426,39 5.088.619,43 

Προμηθευτές εξωτερικού 216.535,48 119.966,93 

Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες προμηθευτών εσωτερικού 1.557.499,80 2.305.974,00 

Επιταγές Πληρωτέες μεταχρονολογημένες προμηθευτών εξωτερικού 18.825,00 41.247,00 

   
Σύνολο 6.388.286,67 7.555.807,36 

    
 

Η ανάλυση των υπολοίπων των λοιπών εμπορικών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας έχουν ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 

   
Υποχρεώσεις από φόρους (πλην φόρου εισοδήματος) 654.099,49 632.968,93 

Ασφαλιστικά Ταμεία 504.296,12 591.752,83 

Λοιπές υποχρεώσεις 376.957,02 224.319,28 

Φόρος Οριστικοποίησης φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων 0,00 0,00 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 670.000,00 870.000,00 

   
Σύνολο 2.205.352,62 2.319.041,04 

    

Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμες. Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών 
υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, δεδομένης της βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η 
Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική 
προσέγγιση των εύλογων αξιών. 
 
 

Οι σχηματισθείσες από τον 
Όμιλο   λοιπές 
βραχυπρόθεσμες  
προβλέψεις αναλύονται ως 
εξής: 

Την 
01/01/2010 

Μεταβολή 
Χρήσης 

Την 
31/12/2010 

Μεταβολή 
Χρήσης 

Την 
31/12/2011 

      
Για παροχές στο προσωπικό 109.000,00 11.000,00 120.000,00  0,00 120.000,00 

Για ασφάλιση προσωπικού 300.000,00 350.000,00 650.000,00 (100.000,00) 550.000,00 

Για απομείωση θυγατρικής  100.000,00 100.000,00 (100.000,00) 0,00 

      
Σύνολα 409.000,00 551.000,00 870.000,00 (200.000,00) 670.000,00 
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21.   Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία 

 
 

Οι  τρέχουσες υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος της Εταιρείας έχουν 
ως εξής: 
 

31/12/2011 31/12/2010 

   
Συντελεστής φορολογίας 2011: 20% - 2010: 24%   (511.768,43) (877.691,84) 
 
 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές 
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επομένων χρήσεων που 
ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι 
φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 
 

Μη οριστικοποιημένες φορολογικά χρήσεις: 2008 - 2010 

 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ύψους € 491,000  (βλέπε σημ. Η: 18) 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, 
των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, 
εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό 
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο 
Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που 
συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών 
από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο Υπουργείο Οικονομικών από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Το Υπουργείο Οικονομικών στη 
συνέχεια θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Για τη κλειόμενη χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Από τη διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας 
δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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22.   Κύκλος εργασιών 
 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας 
αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 

31/12/2010 
   Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
Διακοπείσες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 96.244,52 7.525,71 103.770,23 54.464,81 

Πωλήσεις Προϊόντων 89.508.865,61 4.189.281,36 93.698.146,97 109.925.843,34 
 

Λοιπά 2.369.278,37 510.755,44 2.880.033,81 2.808.676,61 

     
Σύνολο 91.974.388,50 4.707.562,51 96.681.951,01 112.788.984,76 

      
 

23.   Κόστος πωληθέντων 
 

Το κόστος πωληθέντων 
αναλύεται ως εξής: 

31/12/2011 

31/12/2010 
   Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
Διακοπείσες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Μισθοί, ημερομίσθια, παροχές 
στο προσωπικό 

9.327.005,57 414.833,00 9.741.838,57 12.015.732,73 

Αμοιβές και έξοδα σε τρίτους  449.435,12 0,00 449.435,12 217.003,18 

Παροχές  σε τρίτους 1.220.972,71 101.363,06 1.322.335,77 1.218.323,19 

Φόροι – Τέλη 128.727,09 0,00 128.727,09 129.098,19 

Διάφορα έξοδα 1.382.083,24 68.113,09 1.450.196,33 1.622.593,29 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.593.063,32 123.056,30 1.716.119,62 1.889.863,24 

Κόστος α΄, β ΄ υλών - υλικών 
κ.λ.π αναγνωρισμένο ως έξοδο 

63.764.931,60 3.438.536,50 67.203.468,10 81.249.025,16 

Προβλέψεις 124.495,40 0,00 124.495,40 416.519,95 

Μείον: Ιδιοπαραγωγή – 
καταστροφές κ.λ.π 

(91.201,90) 88.250,35 (2.951,55) (198.479,02) 

Αναλογία εξόδων και υλικών σε 
άλλες λειτουργίες 

(329.070,49) 0,00 (329.070,49) (350.131,52) 

     
Σύνολο 77.570.441,66 4.234.152,30 81.804.593,96 98.209.548,39 

     
 
   

Οι σχηματισθείσες από την 
Εταιρία προβλέψεις που 
βαρύνουν το κόστος 
πωληθέντων έχουν ως εξής 

Υπόλοιπο  την 1/1/2010 240.600,05 

  
Μεταβολή στη χρήση 416.519,96 

  
Υπόλοιπο  την 31/12/2010 657.120,01 

  Μεταβολή στα προϊόντα 124.495,40 
   Υπόλοιπο  την 31/12/2011 781.615,41 
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Το μικτό κέρδος 

31/12/2011 

31/12/2010 Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

Ως αξία  14.403.946,84 473.410,21 14.877.357,05 14.579.436,37 

  Ως ποσοστό 
επί των πωλήσεων 15,66% 10,06% 15,39% 12,93% 

επί του κόστους πωλήσεων 18,57% 11,18% 18,19% 14,85% 

 
 
24.   Λειτουργικά έσοδα 

 

Το λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται 
ως εξής: 

31/12/2011 
31/12/2010 Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
Διακοπείσες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

     Κρατικές επιδοτήσεις 157.182,80   157.182,80 163.809,55 

Έσοδα από εκμετάλλευση κυλικείων 129.791,47   129.791,47 150.509,93 

Έσοδα από μη τήρηση όρων συμβάσεων 461.839,45   461.839,45 314.033,46 

Έσοδα χρήσης εγκαταστάσεων 65.848,49   65.848,49 114.239,18 

Λοιπών πράξεων έσοδα 37.929,23 4.173,00 42.102,23 41.749,40 

Έκτακτα έσοδα 38.240,38   38.240,38 45.746,15 

Κρατικές επιχορηγήσεις  10.406,20   10.406,20 58.484,60 

 Έσοδα προβλέψεων 108.329,96   108.329,96 261.318,92 

     
Σύνολο 1.009.567,98 4.173,00 1.013.740,98 1.149.891,19 

      
 
25.   Λειτουργικά έξοδα 

 

Το λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται 
ως εξής: 

31/12/2011 

31/12/2010 Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

     Ασφάλιστρα Πιστώσεων Εξαγωγών 60.380,00   60.380,00 58.928,92 

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 83.573,06   83.573,06 460.121,98 

Προβλέψεις διαφορών φορολογικού 
ελέγχου 

120.000,00   120.000,00 120.000,00 

Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 134.617,42 101.890,62 236.508,04 133.226,32 

Ζημιές από καταστροφές 
ανασφάλιστων αποθεμάτων 

      84.430,23 

     
Σύνολο 398.570,48 101.890,62 500.461,10 856.707,45 
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26.   Έξοδα διοίκησης 
 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως 
ακολούθως: 

31/12/2011 

31/12/2010 Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

     Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 1.399.565,28 88.035,46 1.487.600,74 1.921.351,13 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 234.077,92 21.190,00 255.267,92 379.403,67 

Παροχές Τρίτων 157.375,95 12.495,26 169.871,21 149.707,11 

Φόροι & Τέλη 96.961,68 11.388,45 233.628,13 252.447,68 

Διάφορα Έξοδα 624.461,86 44.606,22 669.068,08 684.831,66 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 105.734,46 64.826,17 170.560,63 238.983,83 

Προβλέψεις  137.937,12 -22.619,69 115.317,43 335.033,59 

     
Σύνολο 2.756.114,27 219.921,87 2.976.036,14 3.961.758,67 

 
 
 

27.   Έμμεσα έξοδα  Διάθεσης 
 

Τα έμμεσα έξοδα διοίκησης 
αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2011 

31/12/2010 Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

     Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 1.451.201,67 124.415 1.575.616 1.967.151,65 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 0,00 26.846,56 26.847 53.295,05 

Παροχές Τρίτων 308.946,16 8.124,26 317.070 301.679,64 

Φόροι & Τέλη 1.080,00 3.404,99 4.485 5.272,28 

Διάφορα  Έξοδα  λειτουργίας & 
προώθησης 

910.336,51 101.603 1.011.939 1.864.766,10 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 255.470,94 22.948,05 278.419 367.222,17 

Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 1.771.904,94 156.149,76 1.928.055 1.106.216,03 

Αναλογία εξόδων λοιπών λειτουργιών 329.070,49   329.070 350.131,52 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
ως έξοδο 

145.292,62   145.293 180.230,51 

     
Σύνολο 5.173.303,33 443.490,82 5.616.794,15 6.195.964,95 

 
 

Η ανάλυση των προβλέψεων της χρήσης 
αναλύονται στον πίνακα Θ 10 των 
σημειώσεων 
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28.   Άμεσα έξοδα διάθεσης 
 

Τα άμεσα έξοδα  διάθεσης, βάρυναν το κόστος των πωλήσεων, και 
αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 766.445,20 815.219,48 

Παροχές Τρίτων 103.226,63 66.668,60 

Φόροι & Τέλη 6.035,00 5.500,00 

Διάφορα Έξοδα 150.650,64 141.274,70 

Αποσβέσεις 8.993,84 8.777,89 

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 195.285,12 206.593,79 

   
Σύνολο 1.230.636,43 1.244.034,46 

    
 
 

29.   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
 

Στα πλαίσια της ανάλυσης αμοιβών και εξόδων προσωπικού, 
παρατίθεται πίνακας με τις συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία 
απασχολούμενων για τα έτη 2011 – 2010: 

31/12/2011 31/12/2010 

   Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 5.048.933,94 5.944.751,33 

Εισφορές & επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού 1.459.898,96 1.682.347,08 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 120.201,50 180.240,56 

   Σύνολο ημερομίσθιου προσωπικού 6.625.203,57 7.807.338,96 

   Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 4.805.679,78 6.467.260,56 
 

Εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 1.233.511,08 1.447.815,23 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 140.661,22 181.820,75 

   
Σύνολο έμμισθου προσωπικού 6.179.852,08 8.099.137,53 

 
 
 

  
Γενικό Σύνολο 12.805.055,65 15.904.235,51 

       
 

Ο αριθμός των εργαζομένων στην 
εταιρεία 

2011 2010 

Έμμισθο 
προσωπικό 

Ημερομίσθιο 
προσωπικό 

Έμμισθο 
προσωπικό 

Ημερομίσθιο 
προσωπικό 

177 215 202 234 
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30.   Χρηματοοικονομικά έσοδα   
 

Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται 
ως εξής: 

31/12/2011 

31/12/2010 
Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
Διακοπείσες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

     Τόκοι χορηγουμένων δανείων στο 
προσωπικό 

14.942,19 0,00 14.942,19 16.030,36 

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 5.868,01 0,00 5.868,01 3.266,68 

     
Σύνολο 20.810,50 0,00 20.810,50 19.297,04 

      
 
 

31.   Χρηματοοικονομικά έξοδα    
 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 
αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 

31/12/2010 
Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
Διακοπείσες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

     Τόκοι μακροπρόθεσμου δανεισμού 100.676,63   100.676,63 36.574,77 

Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού 2.756.618,84 263.083,07 3.019.701,91 2.277.918,06 

Προβλέψεις Δεδουλευμένων η μη τόκων 7.960,00   7.960,00 2.500,00 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 86.010,87 10.279,40 96.290,27 144.880,84 

     

     
Σύνολο 2.951.266,34 273.362,47 3.224.628,81 2.461.873,67 

      

Το ποσό των τόκων που κεφαλαιοποίησε η Εταιρεία στη χρήση του 2011, ως μέρος των περιουσιακών 
στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανέρχεται σε  181.798,73 €. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση 
μέσο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 4,80 %. 
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32.   Φόρος εισοδήματος     
 

Τα ποσά των φόρων που επιβαρύνουν την χρήση, έχουν ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010 

   Τρέχουσα Φορολογία (511.768,43) (877.691,84) 

Αναβαλλόμενη Φορολογία 226.175,25 1.133.514,58 
    

Σύνολο (285.593,18) 255.822,74 

    
Σημειώνεται ότι, στα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογίας που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 
περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η αξία της προσαρμογής των μη συμψηφισμένων αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων\απαιτήσεων στους νέους θεσπισμένους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος 
που αναφέρονται στη σημείωση Θ: 21. 
 
 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο 
μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. 
 

31/12/2011 31/12/2010 

   Κέρδη προ φόρων 3.593.988,34 2.272.319,86 

Συντελεστής φορολογίας 20% 24% 

Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή (718.797,67) (545.356,77) 

Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήματα 603.142,22 775.646,90 

Φόρος μη εκπιπτόμενων εισοδημάτων (175.102,72) 37.477,40 

Εφάπαξ εισφορά Ν3845/2010  (135.033,16) 

Άλλες προσωρινές διαφορές 5.164,98 123.088,35 

 
 

565.253,23 -123.088,35 
Σύνολο φόρου εισοδήματος (285.593,18) 255.822,74 

    
 

 
 
33.   Μέρισμα 

 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1/1-
31/12/2011. 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 3, του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 υπάρχει 
δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχους της Εταιρείας εφόσον η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει 
με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει , με πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη μη  διανομή κερδών, τότε υπάρχει η 
υποχρέωση το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί 
των καθαρών κερδών ήτοι ποσό 905.685,06 €  που αντιστοιχεί σε περίπου 0,22€ ανά μετοχή, να μεταφερθεί 
σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση εντός τετραετίας  με έκδοση νέων μετοχών που 
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 
 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος πάρθηκε στα πλαίσια του νέου 
αναπτυξιακού προγράμματος της Διοίκησης όπως αυτό εκφράζεται στο τριετές (2010 – 2012) επιχειρησιακό 
πλάνο, την αρνητική οικονομική συγκυρία, τις αρνητικές  ταμιακές ροές και επιδιώκει την περαιτέρω 
κεφαλαιουχική ενίσχυση της κεφαλαιακής  επάρκεια της Εταιρείας 
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34.   Χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ομαδοποιούνται  ως εξής: 
 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Κονδύλια ισολογισμού 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

   

Δάνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες  34.328.633,47 38.236.229,98 

Δάνεια στο προσωπικό 243.562,56 227.334,37 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

950.271,28 942.153,97 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης 

Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως 
κατεχόμενα προς πώληση 

75.085,14 134.082,08 

    
Σύνολο  35.597.552,45 39.539.800,40 

    Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 35.597.552,45 39.539.800,40 

    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
στο αποσβεσμένο κόστος 

Δανειακές υποχρεώσεις 5.388.553,17 6.631.672,60 

    
Σύνολο  5.388.553,17 6.631.672,60 

    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
στο αποσβεσμένο κόστος 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

8.593.639,29 10.752.540,24 

Δανειακές υποχρεώσεις 37.621.785,01 33.071.124,32 

    
Σύνολο  46.215.424,30 43.823.664,56 

    Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 

 51.603.977,47 50.455.337,16 
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35.  Συναλλαγές με  συνδεδεμένα μέρη  

 
Στα πλαίσια της λειτουργικής, επενδυτικής και χρηματοδοτικής δραστηριότητας, τα αποθέματα, οι 
υπηρεσίες, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, έσοδα και έξοδα της Εταιρίας  προέρχονται εκτός των άλλων και από 
συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρίας. Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση και 
σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Η Εταιρεία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή 
περιεχομένου, η οποία να είναι ουσιώδης για την ίδια, ή συνδεδεμένα μέρη και δεν αποσκοπεί να 
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 
  

 

Οι συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη έχουν 
ως εξής: 

Συνδεδεμένα μέρη 31/12/2011 31/12/2010 

    

Πωλήσεις Αγαθών 
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 380.816,35 175.525,29 

Σύνολο 380.816,35 175.525,29 

    

Αγορές Αγαθών 

Μητρική 3.406.427,54 2.734.197,07 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 748.335,52 1.988.744,13 

Σύνολο 4.154.763,06 4.722.941,22 

    

Δάνεια από συνδεδεμένα 
μέρη 

Μητρική 42.850.283,38 39.462.954,76 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 160.054.80 239.662,19 

Σύνολο 43.010.338,18 39.702.616,95 

    

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

Μητρική 920.856.63 868.664,08 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 73.664,87 22.409,62 

Σύνολο 994.521,50 891.073,70 

    
Υποχρεώσεις σε 

συνδεδεμένα μέρη 

Άλλα συνδεδεμένα μέρη 209.764,60 479.813,85 

Σύνολο 209.764,60 479.813,85 

     
Ως μέλη της διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με αυτούς προσώπων, για την 
εταιρεία νοούνται αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι αμοιβές 
συμπεριλαμβάνουν όλες τις παροχές στους εργαζόμενους όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». 
 
 
36.   Αμοιβές και έξοδα μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Αμοιβές και έξοδα μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 31/12/2011 31/12/2010 

   
Μισθοί μελών Δ/Σ 129.878,01 226.774,00 

  Διάφορα έξοδα μελών Δ/Σ 101.764,74 266.226,99 

Σύνολο 231.642,75 493.000,99 

     

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν υπήρχαν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της εταιρείας 
έναντι διοικητικών μελών. 

 
37.   Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών 31/12/2011 31/12/2010 

    
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών 18.000,00 29.000,00 

Λοιπές Αμοιβές Ελεγκτικής Φύσεως 2.500,00 0,00 
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38.   Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 31/12/2011 31/12/2010 

   
Η Εταιρεία έχει δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους € : 

0,00 142.000,00 

    
 

39.   Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 

Η Εταιρεία μισθώνει 
μεταφορικά μέσα με 
λειτουργικές μισθώσεις. Τα 
μελλοντικά συνολικά 
πληρωτέα μισθώματα 
έχουν ως εξής: 

Υποχρεώσεις λειτουργικών 
μισθώσεων 

31/12/2011 31/12/2010 

   
Κατά το πρώτο έτος 10.284,00 13.000,00 

Κατά το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 24.835,00  0,00 

    
Σύνολο  35.117,00 13.000,00 

     
40.   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν εκτός των παρακάτω άλλες επίδικες υποθέσεις για τις οποίες να εκκρεμούν αποφάσεις 
διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και να μην έχει γίνει η 
αντίστοιχη πρόβλεψη. 
 
41.   Επίδικες υποθέσεις  
 

Κατά την 31/12/2011 υφίστανται αγωγές, και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις κατά της  Εταιρείας. Η νομική 
υπηρεσία της Εταιρείας εκτιμά ότι πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν θα προκύψουν άλλες υποθέσεις 
των οποίων η δικαστική έκβαση θα επηρεάσει σημαντικά την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία της 
Εταιρείας.  
 

Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  Αξία 
Ύψος      

σχετικής 
υποχρέωσης 

   
Δεσμεύσεις κεφαλαίου    

Εγγυητικές επιστολές σε Ιδιώτες 2.360,00 2.360,00 

Εγγυητικές επιστολές στο Δημόσιο 73.200,46 73.200,46 

Εγγυητικές επιστολές (ομιλικές) 0.00 0.00 

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία   

Ενεχυριασμένα περιουσιακά στοιχεία (ομιλικές) 86.030.555,06 86.030.555,06 

   
 
42.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός πέραν του ανωτέρω το οποίο να 
επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας από τις 
31/12/2011 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εκτός της παρακάτω σημείωσης. 
 
Η ATEbank,  βασικός μέτοχος της ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Ε. ΑΒΓΗ με ποσοστό 67,77% του μετοχικού της κεφαλαίου, 
που αντιστοιχεί σε 2.750.484 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκδήλωσε την πρόθεσή της, με δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ποσοστού της. Η σχετική πρόσκληση 
δημοσιεύθηκε στο Τύπο την 11/02/2012 και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΤΕbank A.E. από την 
14/2/2012. 
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θ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση  της Εταιρίας. 
 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες για την 
διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
- Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
- Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή / και χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την μείωση των κινδύνων. 
-  Εκτέλεση - εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  δεν εγκρίνει την εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγών 
που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως: 
- α) πιστωτικός κίνδυνος   
- β) κίνδυνος αγοράς  
- γ) κίνδυνο ρευστότητας.   

 
α)  Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο Πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην 
Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης της χρηματοοικονομικής 
θέσης, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα 
της Εταιρείας.  
Η  Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως 
σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων οι δε απαιτήσεις καλύπτονται κατά σημαντικό ποσοστό 
από τραπεζικές εγγυήσεις και επιταγές τρίτων μεγάλης διασποράς.  
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία ελέγχοντας το 
μέγεθος της παροχής των πιστώσεων, καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Όταν κρίνεται 
απαραίτητο, ζητείται επιπλέον εξασφάλιση με εγγυήσεις.  
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Η 
διοίκηση της Εταιρείας προέβη στη διενέργεια σχηματισμού προβλέψεων ύψους 4.080.161,73 €,  
χρησιμοποιώντας ως εκτίμηση τη μέθοδο ενηλικίωσης των υπολοίπων.  Πέραν τούτου θεωρεί, ότι δεν 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση. 
(Βλέπε σχετικά παραπάνω στη Σημ: Θ: 8). 
 

Τα ταμειακά Διαθέσιμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι 
εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για 
αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 
 

Τα Χρεόγραφα που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα προς Πώληση, αφορούν τοποθετήσεις σε μετοχές 
εισηγμένες στο Χ.Α.Α και εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό κίνδυνο. 
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Τα Δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό, τα οποία είτε αποπληρώνονται μέσω 
παρακράτησης δόσεων από τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. 
Τα παραπάνω δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο. 
 
 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Κονδύλια ισολογισμού 
1/1-

31/12/2011 
1/1-

31/12/2010 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

   

Δάνεια και απαιτήσεις 
Πελάτες  34.328.633,47 38.236.329,98 

Δάνεια στο προσωπικό 243.562,56 227.334,37 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

950.271,28 942.153,97 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω καθαρής θέσης 

Χρεόγραφα ταξινομηθέντα ως 
κατεχόμενα προς πώληση 

75.085,14 134.082,08 

    
Σύνολο  35.597.552,45 39.539.900,40 

    Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 35.597.552,45 39.539.900,40 

     

 
 

Συμβόλαιο πιστωτικής ασφάλισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

Ασφαλιστική Εταιρία ΑΤΕ Ασφαλιστική 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφοράς 10768001980 

Γενική περιγραφή κάλυψης 
Ασφάλιση περιεχομένου Χρηματοκιβωτίου κατά κινδύνων Κλοπής 
ή Διάρρηξης 

Ασφαλιζόμενα αντικείμενα 
Επιταγές, Συναλλαγματικές, Ένσημα, Χαρτόσημα, Γραμματόσημα, 
Μετρητά, τρέχουσας κυκλοφορίας 

Συνολικό Ασφαλιστικό ποσό 10.030.000,00 € 

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών  
(από πελάτες) στις 31/12/2011 

9.147.301,66 € 

 

 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρία δεν εκτίθεται 
σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
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β) Κίνδυνος αγοράς 
 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 
των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας 
μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
 

Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρία εστιάζεται σε τρία βασικά είδη κινδύνων:  
 

1.  Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται σε ποσοστό 95% στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης, οι δε αγορές 
της προέρχονται αποκλειστικά από την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης όπου  κυρίαρχο νόμισμα είναι 
το Ευρώ.  Ώς εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε σοβαρές  διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 

2. Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Επιδίωξη της εταιρείας, είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν 
επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που μπορεί να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η  
εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό, προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική της είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις 
των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. 

            

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας συνδέονται με κυμαινόμενα και σταθερά επιτόκια τα οποία ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν ή να μετατραπούν σε κυμαινόμενα και σταθερά.  

 

Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά 
την ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου. 
Η αναλογία μεταξύ του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο 
ελέγχεται και καθορίζεται από την κατευθυντήρια πολιτική σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια και τις 
ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. Στο τέλος της χρήσης, το 12% του δανεισμού αφορά 
μακροπρόθεσμο δανεισμό με σταθερό επιτόκιο και το 88% βραχυπρόθεσμο δανεισμό με κυμαινόμενο 
 

Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές 
και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. 
Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται 
σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 
 

Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο των επιτοκίων, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τον 
όγκο των σχετικών έντοκων συναλλαγών και υπολοίπων. Παρόλα αυτά, η παρακάτω ανάλυση, αν και 
προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου της Εταιρείας  
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του 
αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων, σε μια λογική 
μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/- 100 μονάδων βάσης,  
(2010: +/- 200). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται 
σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της 
αγοράς. 

2011 2010 

(+ /-) 100 (+/-) 100 

    

στα αποτελέσματα 
Ποσοτική επίδραση (+\-) 413.565,68 (+\-) 407.187,15 

Ποσοστιαία επίδραση (+\-) 11,51% (+\-) 17,92% 

    

Στα ίδια κεφάλαια 
Ποσοτική επίδραση (+\-) 413.565,68 (+\-) 407.187,15 

Ποσοστιαία επίδραση (+\-) 1,31% (+\-) 1,41% 
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Ο πίνακας συνοψίζει την έκθεση 
της Εταιρείας  στον κίνδυνο των 
επιτοκίων 
 

2011 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

     
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δάνεια και απαιτήσεις   34.328.633,47 34.328.633,47 

Ταμειακά ισοδύναμα και διαθέσιμα   950.271,28  950.271,28 

     Σύνολο (α)  950.271,28 34.328.633,47 35.278.904,75 

     β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

  8.593.639,05 8.593.639,05 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

5.388.553,17   5.388.553,17 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

37.621.785,01   37.621.785,01 

     Σύνολο (β) 43.010.338,18  8.593.639,05 52.115.745,66 

     
Υπόλοιπο έκθεσης (α) – (β) -43.010.338,18 950.271,28   -42.060.066,90 

      
 
  
Ο πίνακας συνοψίζει την έκθεση 
της Εταιρείας  στον κίνδυνο των 
επιτοκίων 
 

2010 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

     
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δάνεια και απαιτήσεις     38.236.329,98 38.236.329,98 

Ταμειακά ισοδύναμα και διαθέσιμα   942.153,97   942.153,97 

     Σύνολο (α)   942.153,97 38.236.329,98 39.178.483,95 

     β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

  10.752.540,24 10.752.540,24 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

6.631.672,60   6.631.672,60 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

33.071.124,32   33.071.124,32 

     Σύνολο (β) 39.702.796,92   10.752.540,24 50.455.337,16 

     
Υπόλοιπο έκθεσης (α) – (β) -39.702.796,92 942.153,97   -38.760.642,95 
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3. Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών  
 

Ο κίνδυνος των τιμών συνίσταται αφενός μεν στη διακύμανση των τιμών των πρώτων  υλών που αποτελούν 
την κύρια δαπάνη της εταιρείας και αφορούν στο 80,29% του κόστους παραγωγής, αφετέρου δε στην 
εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των 
καταναλωτικών δαπανών και πτωτική τάση των πωλήσεων. 
Εάν οι δαπάνες προμήθειας των πρώτων υλών αυξηθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού μεταβολής 
των τιμών διάθεσης των προϊόντων, το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
κερδοφορία. 

 

Η εταιρεία δεν εκτίθενται σε σημαντικό βαθμό σε κινδύνους άλλων τιμών.  
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο, η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις 
χρηματοοικονομικές της  υποχρεώσεις. 
 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία  ελέγχει διαρκώς το ποσό του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση 
των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. 
 

Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι 
επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 
 

Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε 
καθημερινή βάση  και ο προγραμματισμός πληρωμών σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Η ληκτότητα των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2011 και 31/12/2010 αναλύεται ως εξής: 

 
 
 

Χρημ/κονομική 
υποχρέωση   31η 
Δεκεμβρίου 2011 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Σύνολο 
Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

Από 1-5 έτη 
Αργότερα 
από 5 έτη 

      Μακροπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

    4.525.685,22 862.867,95 5.388.553,17 

Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

37.621.785,01       37.621.785,01 

Εμπορικές 
υποχρεώσεις 

9.105.407,48       9.105.407,48 

      
Σύνολα 46.727.192,49 0,00 4.525.685,22 862.867,95 52.115.745,66 
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Χρημ/κονομική 
υποχρέωση    
31η Δεκεμβρίου 
2010 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Σύνολο 
Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

Από 1-5 έτη 
Αργότερα 
από 5 έτη 

      Μακροπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

  5.815.498,10 1.816.174,50 6.631.672,60 

Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

33.071.124,32    33.071.124,32 

Εμπορικές 
υποχρεώσεις 

10.564.362,55 138.122,12 50.055,57  10.752.540,24 

           
Σύνολα 43.635.486,87 138.122,12 5.865.553,67 1.816.174,50 50.455.337,16 

       
Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν μία ανάλυση των μη προεξοφλημένων μεικτών ταμειακών ροών των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τη συμβατική τους λήξη. Οι ροές αυτές ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα, Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 

 

   

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Το μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός Δ/ντής 
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