.

Ε∆ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα
Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε∆ΡΑ : Ταγµατάρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

_____________________________________________________________________
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

(α) την Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2005

σελ. 3

(β) τον Ισολογισµό της 31/12/2005

σελ. 4

(γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της χρήσεως που έληξε την 31/12/2005

σελ. 5

(δ) την Κατάσταση Ταµειακών Ροών της χρήσεως που έληξε την 31/12/2005

σελ. 6

(ε) Γενικές Πληροφορίες

σελ. 7

(στ) Βασικές Λογιστικές Αρχές

σελ. 8-14

(ζ) τις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσεως που έληξε την
31/12/2005

σελ. 15-33

(η) την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

σελ. 34-35

(θ) την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

σελ. 36
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∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_____________________________________________________________________

01/01/2005 31/12/2005

01/01/200431/12/2004

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

4

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

97.880

95.162

(83.654)

(83.195)

14.226

11.967

Άλλα λειτουργικά έσοδα

5

941

1.318

Έξοδα διοίκησης

6

(2.220)

(1.877)

Έξοδα διάθεσης

6

(5.233)

(4.578)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

6

(684)

(511)

7.030

6.319

Λειτουργικά κέρδη
Έσοδα από επενδύσεις

7

11

11

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

8

(2.390)

(2.755)

4.651

3.575

(1.390)

(766)

3.261

2.809

3.261

2.809

1,04

0,90

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

10

Κέρδη χρήσης µετά φόρων
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_____________________________________________________________________

31/12/2005

31/12/2004

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

12

7.142

7.251

Άϋλα στοιχεία

13

268

299

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενο φόρο

14

553

648

7.963

8.198

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα

15

28.447

29.683

Απαιτήσεις από πελάτες

16

34.794

29.736

Λοιπές απαιτήσεις

17

9.886

9.586

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Χρεόγραφα ταξινοµηθέντα ως κατεχόµενα προς
πώληση
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

18

4.585

519

19

936

334

78.648

69.858

86.611

78.056

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

20

10.740

5.303

Αποθεµατικά

21

7.092

7.705

Συσσωρευµένα κέρδη

22

3.604

5.506

21.436

18.514

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµος δανεισµός

23

1.409

1.961

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού

24

753

993

Προβλέψεις

25

300

811

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

26

504

627

2.966

4.392

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικές υπεραναλήψεις και δάνεια

23

52.397

46.429

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

27

5.617

5.114

1.535

1.018

2.660

2.589

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

62.209

55.150

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

86.611

78.056

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

28

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_____________________________________________________________________

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά
κεφάλαια

Συσσωρευµένα
αποτελέσµατα

Σύνολο

Κατά την 31/12/2005
Κατά την 01/01/2005

5.303

7.705

5.506

18.514

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

6.589

(4.667)

(1.922)

0

(1.152)

1.152

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

(668)

(668)

Καθαρά κέρδη

0

0

3.261

3.261

Αποτίµηση χρεογράφων διαθέσιµων
προς πώληση

0

329

0

329

Σχηµατισµός αποθεµατικών από
διάθεση κερδών

0

2.573

(2.573)

0

10.740

7.092

3.604

21.436

5.303

6.595

4.424

16.322

Αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων
Ν.2065/92

0

1.152

0

Αντιστροφή αναπροσαρµογής παγίων
στοιχείων Ν.2065/92

0

(1.152)

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

0

(543)

Καθαρά κέρδη

0

0

2.809

2.809

Αποτίµηση χρεογράφων διαθέσιµων
προς πώληση

0

(74)

0

(74)

Σχηµατισµός αποθεµατικών από
διάθεση κερδών

0

1.184

(1.184)

0

5.303

7.705

5.506

18.514

Αντιστροφή αναπροσαρµογής παγίων
στοιχείων Ν.2065/92

Κατά την 31/12/2005

Κατά την 31/12/2004
Κατά την 01/01/2004

Κατά την 31/12/2004

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
5

1.152

(1.152)
(543)

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_____________________________________________________________________
01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

4.651

3.575

Αποσβέσεις

1.148

1.326

Προβλέψεις

(221)

(216)

(11)

(11)

2.390

2.755

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

1.253

1.256

(5.263)

(5.669)

(263)

75

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα

2.390

2.755

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

908

559

386

(223)

(273)

0

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(1.007)

(1.469)

0

18

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1.269)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & επενδύσεων

11

11
(1.440)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

5.617

2.014

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

(668)

(543)

4.949

1.471

4.066

(192)

519

711

4.585

519

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_______________________________________________________________________
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρία ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ µε το διακριτικό τίτλο «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (εφεξής: η Eταιρία) ιδρύθηκε στις 17/04/1963 και η διάρκειά
της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Η Εταιρία είναι θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (εφεξής: Α.Τ.Ε.) µε
ποσοστό 67,77% και η έδρα της βρίσκεται στην Κοινότητα Άγιος Ιωάννης του ∆ήµου Πασσαρώνος του νοµού
Ιωαννίνων. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και ειδικότερα
στην παραγωγή και εµπορία φέτας, σκληρών τυριών, γιαούρτης και την παραγωγή και διάθεση φρέσκου
παστεριωµένου γάλακτος.
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος του ∆.Σ. :
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.:
Μέλος :
Μέλος :
Μέλος :

∆ρούγκας Βασίλειος
Βαγγέλης Βαγγέλης
Βελιβάσης Τριαντάφυλλος
Λύτης Βασίλειος
Οικονόµου Χρήστος

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το 2005 ανήλθε σε 373 άτοµα (2004: 358 άτοµα).
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 14/04/2006 και
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.dodonidairy.com και υπογράφονται από τους :

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΡΟΥΓΚΑΣ
Ξ 376944

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΣΑΛΙΑΣ
Σ 243248

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
Φ 260784

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΜΟΕ 381/99
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Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_______________________________________________________________________

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1

Βάση παρουσίασης

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής: ∆.Π.Χ.Π.) λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του ∆.Π.Χ.Π. 1 για
την πρώτη εφαρµογή και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο των διαθεσίµων προς πώληση
αξιογράφων, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς και όλα
τα συµβόλαια παραγώγων, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει
τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και το
ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση
επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη
διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό,
αποµείωση αξίας απαιτήσεων, ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα
πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις.

2.2

Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, οι επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από 1 Ιανουαρίου 2005 υποχρεούνται να καταρτίζουν τις οικονοµικές τους
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και να δηµοσιεύουν τις απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία αναφοράς.
Η υποχρέωση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. επεκτείνεται και στις
θυγατρικές εταιρείες του οµίλου της Α.Τ.Ε. που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
δεδοµένου ότι αυτές αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του ενοποιηµένου κύκλου
εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της
αναλογίας των µετοχών της µειοψηφίας.
Κατά συνέπεια όλες οι εταιρείες του οµίλου της Α.Τ.Ε που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση θα πρέπει να
συντάξουν και να δηµοσιεύσουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και
εποµένως η υποχρέωση αυτή υφίσταται για την Εταιρία.
Η Εταιρία υιοθετεί τα ∆.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά µε σκοπό τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τη
χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η Εταιρία έκανε χρήση των διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 1 στη
διαµόρφωση των υπολοίπων έναρξης για τα συγκριτικά στοιχεία του 2004. Για τις επιπτώσεις που επέφερε η
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. στις οικονοµικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων οι οποίες είχαν συνταχθεί
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ήταν γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα δίδονται επεξηγήσεις στη
σηµείωση 34.

2.3

Υιοθέτηση νέων προτύπων ερµηνειών και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆.Π.Χ.Π., τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα και παρατίθενται παρακάτω:
•
•
•

∆.Λ.Π. 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
∆.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοοµιλικές
συναλλαγές (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
∆.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
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2.3

Υιοθέτηση νέων προτύπων ερµηνειών και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
- συνέχεια

•
•
•
•
•
•

∆.Λ.Π. 39 και ∆.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006).
∆.Π.Χ.Π. 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης και ∆.Π.Χ.Π. 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 Ιανουαρίου
2006)
∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆.Λ.Π.
1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2007).
∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών είναι ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας, είτε διότι δεν είναι σχετικά µε την λειτουργία της Εταιρίας, είτε διότι αφορούν µόνο επιπλέον παροχή
πληροφόρησης.
3.
3.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Αναγνώριση Εσόδων

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, Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που σχετίζονται µε πωλήσεις.
Τα έσοδα από πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο
τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβασθεί.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση.
Τα έσοδα από µερίσµατα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα τη στιγµή που θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξης
τους από το όργανο που εγκρίνει την καταβολή τους.
3.2

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.
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 εξόδων χρηµατοδότησης, και την
αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ο διαχωρισµός γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής
αποπληρωµής. Η αποπληρωµή εξόδων χρηµατοδότησης µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
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3.3

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.
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.
3.4

Κόστος ∆ανεισµού

Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της περιόδου ή χρήσεως κατά την οποία προκύπτει.
3.5

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµό αντιµετωπίζονται σαν
αναβαλλόµενο έσοδο, και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια των αναµενόµενων ωφέλιµων
ζωών των παγίων αυτών.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια
της χρήσης που απαιτείται για να εξαντικρυσθούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα.
3.6

Παροχές στο προσωπικό

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα, ενώ τα οφειλόµενα ή προπληρωθέντα ποσά στον ισολογισµό. Η Εταιρία δεν έχει κανένα σχέδιο
καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια καθορισµένης
συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία.
Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερµατισµού της υπηρεσίας η Εταιρία αναγνωρίζει αυτές που
καθορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε αναλογιστική
µελέτη από εγκεκριµένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στο
ποσό που έχει αναγνωρισθεί.
Για τα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων παροχών, το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται
µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών
µελετών, οι οποίες διενεργούνται σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. Τα αναλογιστικά κέρδη ή
ζηµίες τα οποία υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων
καθορισµένων παροχών της Εταιρίας και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος
αποσβένονται εντός του αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των συµµετεχόντων
εργαζοµένων. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στο βαθµό που οι παροχές είναι ήδη
κατοχυρωµένες, διαφορετικά αποσβένονται σε µία σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και η µέση περίοδος
κατοχύρωσης των παροχών αυτών.
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3.7

Φόρος Εισοδήµατος

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο του ισολογισµού, βάσει των προσωρινών
διαφορών οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται
σε αυτά σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται οι θεσπισµένοι
φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίζονται σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της
ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού.
Η Εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα µελλοντικά φορολογητέα
κέρδη να είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών.
Ο πληρωτέος φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης, βάσει της κείµενης
φορολογικής νοµοθεσίας, αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. Φορολογικές
ζηµιές που µεταφέρονται σε επόµενες χρήσεις για συµψηφισµό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν
θεωρείται πιθανή η πραγµατοποίηση µελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον
συµψηφισµό των συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών.
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση που σχετίζεται µε τον επανυπολογισµό της εύλογης αξίας
των διαθεσίµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων και των αντισταθµίσεων ταµειακών ροών, οι οποίες
χρεώνονται ή πιστώνονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, καταχωρείται επίσης σε χρέωση ή πίστωση της
καθαρής θέσης.
3.8

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιµοποιούµενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες της Εταιρίας
είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν οικόπεδα, κτίρια,
µηχανήµατα, βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων και µηχανηµάτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό και µεταφορικά
µέσα. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στην αξία κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις
και συσσωρευµένες αποµειώσεις.
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 ∆.Π.Χ.Π. την 01/01/2004.
Η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής:
Κτίρια
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
Μηχανήµατα & Εγκαταστάσεις Μηχανηµάτων
Μεταφορικά Μέσα

40 – 50
5– 8
7 – 14
7– 9

έτη
έτη
έτη
έτη

Εξαιρούνται οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο µικρότερο χρονικό διάστηµα µεταξύ
της ωφέλιµης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας µίσθωσης του µισθωµένου ακινήτου.
Η Εταιρία εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις αποµείωσης. Αν
υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, η λογιστική αξία του ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό µε
ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων.
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3.9

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν, τα λογισµικά προγράµµατα και λοιπά άϋλα περιουσιακά
στοιχεία. 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 3 χρόνια. Η ∆ιοίκηση 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.
3.10

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης. Κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσής τους, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. Αν συντρέχει
περίπτωση αποµείωσής τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας ή της αξίας χρήσης, ώστε να καθοριστεί
το ύψος της αποµείωσης της αξίας. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο απευθείας στα αποτελέσµατα
χρήσης.
Όταν µεταγενέστερα η ζηµία αντιστρέφεται µέχρι το αρχικό κόστος κτήσης, πριν από οποιαδήποτε αποµείωση,
η αντιστροφή αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο στα αποτελέσµατα χρήσης.
3.11

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. 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 µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και τα
έξοδα πώλησης, προβολής, διάθεσης και διανοµής του αποθέµατος.
3.12

Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει
µε την ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται
µε βάση τους συµβατικούς όρους.
3.13

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα

Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία µε ηµεροµηνία λήξης
µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησής τους.
3.14

Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία
µειωµένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές.
3.15

Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρία ταξινοµεί τις επενδύσεις της σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενες µέχρι τη
λήξη, διαθέσιµες προς πώληση και προς εµπορία. Η απόφαση για την ταξινόµηση των επενδύσεων λαµβάνεται
κατά την απόκτησή τους.
Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται µε βάση την ηµεροµηνία συναλλαγής και αποτιµούνται στην αξία
κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων
αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ή
επενδύσεις κρατούµενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων για εµπορικούς σκοπούς δεν κεφαλαιοποιούνται
αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσµατα χρήσης.
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3.
3.15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία - συνέχεια

Επενδύσεις για εµπορικούς σκοπούς: Επενδύσεις κρατούµενες για εµπορία αποκτώνται µε σκοπό το
βραχυπρόθεσµο κέρδος και περιλαµβάνουν αξιόγραφα όπως µετοχές, χρεόγραφα και µερίδια αµοιβαίων
κεφαλαίων. Μετά από την αρχική καταχώρισή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως κρατούµενες για
εµπορία, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση
αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Επενδύσεις κρατούµενες έως τη λήξη: Επενδύσεις µε καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης και σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, για τις οποίες η εταιρία έχει θετική πρόθεση και ικανότητα να κρατήσει µέχρι τη
λήξη ταξινοµούνται ως κρατούµενες µέχρι τη λήξη. Οι κρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, αποτιµούνται
στην αποσβέσιµη αξία τους εφαρµόζοντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η αποσβέσιµη αξία
προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αξία εξαγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που
προέκυψε κατά την ηµεροµηνία απόκτησής των επενδύσεων, µείον τυχόν πρόβλεψη για αποµείωση.
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση: Επενδύσεις οι οποίες µπορεί είτε να κρατούνται µέχρι τη λήξη ή να
πωληθούν προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από µεταβολή των
επιτοκίων ή της τιµής ξένων νοµισµάτων, ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. Μετά την αρχική
καταχώρισή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµες προς πώληση, αποτιµούνται στην
εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση των διαθεσίµων προς πώληση
επενδύσεων, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή
εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση της αξίας τους, οπότε και µεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.
Επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµαταγορές, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους η
οποία προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία, την ηµέρα κλεισίµατος των οικονοµικών
καταστάσεων. Επενδύσεις σε µη εισηγµένους τίτλους αποτιµούνται στην εκτιµώµενη εύλογη αξία τους, όπως
αυτή προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας αναγνωρισµένα µοντέλα και δείκτες αποτίµησης, προσαρµοσµένα
κατάλληλα προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων και αφού
συγκριθεί µε τρέχουσες αγοραίες αξίες παρόµοιων εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια.
Ολες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
καταχωρούνται την ηµεροµηνία σύναψης της συναλλαγής, η οποία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την
οποία η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος
κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η παράδοση
του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που έχουν
θεσπίσει τα νοµοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών.
3.16

∆άνεια τραπεζών

Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κάθε
διαφορά µεταξύ του ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστη συναλλαγής) και του προεξοφληµένου ποσού
του διακανονισµού της εκπλήρωσης του δανείου αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του δανείου σύµφωνα
µε την λογιστική πολιτική της Εταιρίας για το κόστος δανεισµού.
3.17

Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
(α) υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων,
(β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και
(γ) η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

13

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της χρήσης που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

_______________________________________________________________________

3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ

3.18

∆ιανοµή µερίσµατος

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν
αποφασίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.19

Κέρδη ανά µετοχή

Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά µετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές 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.
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
31/12/2005

Πωλήσεις
εµπορευµάτων
Πωλήσεις
προϊόντων
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2004

Πωλήσεις
στο
εσωτερικό

Πωλήσεις
στο
εξωτερικό

Σύνολο
πωλήσεων

Πωλήσεις
στο
εσωτερικό

Πωλήσεις
στο
εξωτερικό

Σύνολο
πωλήσεων

572

0

572

1.118

0

1.118

80.255

15.718

95.973

76.423

15.919

92.342

1.335

0

1.335

1.702

0

1.702

82.162

15.718

97.880

79.243

15.919

95.162

5. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

Συναλλαγµατικές διαφορές
Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.∆
Έσοδα από εκµετάλλευση κυλικείων
Έσοδα από µη τήρηση όρων συµβάσεων µε πελάτες
Έσοδα από πρόστιµα παραγωγών
Έσοδα ασφαλιστικών αποζηµιώσεων αποθεµάτων
Έσοδα Ε.Λ.Ο.Γ.
Λοιπά έσοδα

202
186
129
114
93
0
0
217

122
298
129
150
89
161
147
221

Σύνολο

941

1.318
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
01/01/200531/12/2005
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Προβλέψεις αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

01/01/200431/12/2004

162
998
170

170
1.107
172

2.774
437
648

2.445
453
356

72

(219)

250
484

120
382

8.137

6.966

7. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

Τόκοι χορηγουµένων δανείων στο προσωπικό

11

11

Σύνολο

11

11

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

Τόκοι µακροπροθέσµου δανεισµού

141

103

Τόκοι βραχυπροθέσµου δανεισµού

2.063

2.552

186

100

2.390

2.755

Λοπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

9. ΜΕΡΙΣΜΑ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή
µερίσµατος ποσού 1.259.266,15 Ευρώ για τη χρήση 2005. Το µέρισµα είναι αντικείµενο έγκρισης από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν έχει ενσωµατωθεί στις υποχρεώσεις αλλά περιλαµβάνεται
στην καθαρή θέση της Εταιρίας.
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10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
01/01/200531/12/2005

Τρέχουσα φορολογία
Φόροι προηγουµένων χρήσεων

1.241
53

Λοιποί φόροι
Αναβαλλόµενη φορολογία

0
96

Σύνολο

1.390

01/01/200431/12/2004

928
0
402
(564)
766

Παρατίθεται η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου εισοδήµατος που έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα
χρήσης και των ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας
εισοδήµατος της Εταιρίας (2004 : 35%, 2005 : 32%) επί των αποτελεσµάτων χρήσης προ φόρων.

01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

Κέρδη προ φόρων

4.651

3.575

Συντελεστής φορολογίας
Φόρος εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου φορολογικού συντελεστή
Φόρος που αναλογεί στις διαφορές ∆.Π.Χ.Π. µε φορολογία
εισοδήµατος
Φόρος που αναλογεί σε αφορολόγητα εισοδήµατα
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά

32%
1.488

35%
1.251

Λοιποί φόροι
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Έξοδο φόρου σε κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης

(66)

(645)

(227)
141

(460)
218

0
53

402
0

1.390

766

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος για τις χρήσεις µέχρι
31/12/2004 είναι 35%, για την χρήση 2005 είναι 32%, για την χρήση 2006 είναι 29% και από την χρήση 2007
και µετέπειτα είναι 25%.
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 και 2005 και ως εκ τούτου, οι
φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις ανέλεγκτες αυτές
χρήσεις έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού 250 χιλ. Ευρώ.

11. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα:

Καθαρά κέρδη χρήσεως σε χιλιάδες Ευρώ
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών χρήσεως
Κέρδη ανά εκδοθείσα µετοχή (σε Ευρώ)
17

01/01/200531/12/2005

01/01/200431/12/2004

3.261
3.134.602

2.809
3.134.602

1,04

0,90
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή

Αξία κτήσης
Κατά την
01/01/2005
Αγορές προσθήκες
Κατά την
31/12/2005
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Την 01/01/2005
Αποσβέσεις χρήσης
Κατά την
31/12/2005
Αναπόσβεστη
αξία
Κατά την
31/12/2005
Αξία κτήσης
Κατά την
01/01/2004
Μεταφορές
Αγορές προσθήκες
Πωλήσεις παγίων
Κατά την
31/12/2004
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Κατά την
01/01/2004
Αποσβέσεις χρήσης
Κατά την
31/12/2004
Αναπόσβεστη
αξία
Κατά την
31/12/2004

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Εργα Υπο
Εκτέλεση

2.396

1.818

0

31.705

686

32

88

0

946

2.683

24.170

2.428

1.906

0

32.651

0

(40)

(20,729)

(2.140)

(1.545)

0

(24.454)

0

(40)

(759)

(145)

(111)

0

(1.055)

0

(80)

(1.656)

0

(25.509)

Οικόπεδα

Κτíρια

Μηχ/τα

1.464

2.543

23.484

0

140

1.464

(21.488)

Μετ/κά
µέσα

(2.285)

Σύνολο

1.464

2.603

2.682

143

250

0

7.142

1.482

1.557

22.368

2.375

1.703

917

30.402

0

905

12

0

0

(917)

0

0

81

1.104

21

115

0

1.321

0

0

0

0

0

(18)

1.464

2.543

23.484

2.396

1.818

0

31.705

0

0

(19.841)

(1.952)

(1.423)

0

(23.216)

(18)

0

(40)

(888)

(188)

(122)

0

(1.238)

0

(40)

(20.729)

(2.140)

(1.545)

0

(24.454)

273

0

7.251

1.464

2.503

2.755

18

256
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
31/12/2005

Πρόσθετες πληροφορίες

Αναπροσαρµογή Ν.2065/92

Η Εταιρία στη χρήση 2004 αντέστρεψε τα ποσά που
προέκυψαν από την αναπροσαρµογή της χρήσης
2004 των οικοπέδων και κτιρίων βάσει του
Ν.2065/92 (των γηπέδων 653.577,85 Ευρώ, των
κτιρίων 1.708.177,86 Ευρώ και των αποσβέσεών
τους 1.035.672,92 Ευρώ), επειδή µε βάση τα
∆.Π.Χ.Π. δεν αναγνωρίζεται η αναπροσαρµογή
αυτή.
Ο ανωτέρω πίνακας µεταβολών των
ενσώµατων
παγίων
δεν
εµφανίζει
την
αναπροσαρµογή αυτή.

(1.326)

Συµβατικές υποχρεώσεις
Περιγραφή

Σύµβαση: Βελτίωση τµήµατος υποσυσκευασίας
τυριών (επέκταση & επαύξηση δυναµικότητας)

1.500

Ανάδοχος: ΓΕΩΠΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Ε.Π.Ε.
Υπογραφή Σύµβασης: 11/11/2005
Προθεσµία Περάτωσης: 6 µήνες
Εµπράγµατα βάρη
Περιγραφή

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

32.651

Κρατικές επιχορηγήσεις
Περιγραφή

Κτίρια - Μηχανήµατα - Μεταφορικά Μέσα Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός από
την έναρξη
λειτουργίας της Εταιρίας.

9.548

Πάγια µε Χρηµατοδοτική
Μίσθωση
Μηχανήµατα

Σύνολο την 01/01/2005
Σύνολο την 31/12/2005

Τα πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση έχουν αποπληρωθεί στη χρήση 2003.

19
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13. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2005
Σε Αξία Κτήσης
Κατά την 01/01/2005

1.575

Αγορές - προσθήκες

61

Κατά την 31/12/2005

1.636

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2005

1.276

Αποσβέσεις χρήσεως

92

Κατά την 31/12/2005

1.368

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2005

268

2004
Σε Αξία Κτήσης
Κατά την 01/01/2004

1.427

Αγορές - προσθήκες

148

Κατά την 31/12/2004

1.575

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 01/01/2004

1.188

Αποσβέσεις χρήσεως

88

Κατά την 31/12/2004

1.276

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2004

299

Στην κατηγορία των ασώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται λογισµικά και ειδικότερα προγράµµατα
λειτουργίας, άδειες χρήσης και προγράµµατα προστασίας των Η/Υ.

14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής:
31/12/2005

31/12/2005

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενο φόρο

769

809

Υποχρεώσεις αναβαλλόµενου φόρου

(216)

(161)

Καθαρή απαίτηση αναβαλλόµενου φόρου χρήσεως

553

648

20
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14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Οι κινήσεις της χρήσεως για τον καθαρό αναβαλλόµενο φόρο της Εταιρίας ήταν οι ακόλουθες:

Την
01/01/2004

Επιβάρυνση
στα
αποτελέσµατα

13

(4)

9

0

33

33

(4)

29

(613)

613

0

42

42

(51)

225

174

(107)

67

83

(45)

38

(21)

17

Υποχρεώσεις παροχών
στο προσωπικό

381

(133)

248

(89)

159

Προβλέψεις για
αποµείωση λοιπών
απαιτήσεων

228

(124

104

19

123

Λοιπά

43

(1)

42

6765

107

Σύνολο

84

564

648

(95)

553

Χρεόγραφα
ταξινοµηθέντα ως
κατεχόµενα προς
πώληση
Αποθέµατα
Προβλέψεις για
αποµείωση πελατών
Ενσώµατα περιουσιακά
στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά
στοιχεία

Την
31/12/2004

Επιβάρυνση
στα
αποτελέσµατα

Την
31/12/2005

0

Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου έχει γίνει µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές:
•
•
•
•

35%
32%
29%
25%

για
για
για
για

το 2004
το 2005
το 2006
τα έτη 2007 και έπειτα

21
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15.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
31/12/2005

Εµπορεύµατα
Έτοιµα προϊόντα

31/12/2004

114

437

26.999

27.896

Πρώτες ύλες

258

186

Βοηθητικές ύλες

129

145

Υλικά συσκευασίας

531

597

63

61

307

312

46

49

28.447

29.683

Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων
Είδη συσκευασίας
Σύνολο

Επί της αξίας των ετοίµων προϊόντων υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού 26.999 χιλ Ευρώ υπέρ της Α.Τ.Ε.
προς εξασφάλιση τραπεζικών αναλήψεων.

16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
31/12/2005

31/12/2004

Απαιτήσεις από πελάτες

18.742

13.550

Επιταγές εισπρακτέες

16.700

16.186

(648)

0

34.794

29.736

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους
(fair value).
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16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Πιστωτικοί κίνδυνοι
•

Τα ποσά τα οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό εµπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
βάσει των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης που βασίζονται στην προηγούµενη εµπειρία και στο ισχύον
οικονοµικό περιβάλλον. Η Εταιρία εκτιµά ότι πέραν της σχηµατισθείσας πρόβλεψης δεν υπάρχει
επιπλέον κίνδυνος από απαιτήσεις από πελάτες.

•

Η Εταιρία έχει σηµαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε µεµονωµένους πελάτες (16 πελάτες αποτελούν
το 52,7% του κύκλου εργασιών της χρήσης 2005) για τους οποίους κατά την εκτίµησή της δεν τίθεται
θέµα πιστωτικού κινδύνου επειδή µεγάλο µέρος αυτών των απαιτήσεων καλύπτονται από τραπεζικές
εγγυήσεις, ενώ οι υπερβάσεις των πιστωτικών ορίων τους εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι
υπόλοιπες απαιτήσεις κατανέµονται σ' ένα ευρύ αριθµό πελατών.

17. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31/12/2005
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων

31/12/2004

8.711

8.399

Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος

904

568

Απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου

232

337

Προκαταβολές στο προσωπικό

208

199

48

22

Προπληρωθέντα έξοδα
Λοιπές απαιτήσεις

276

482

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

(493)

(421)

9.886

18.

9.586

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
31/12/2005

Ταµείο

31/12/2004

45

26

Τράπεζες

4.540

493

Σύνολο

4.585

519

Τα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά της Εταιρίας καθώς και τις βραχυπρόθεσµες
µέχρι 3 µηνών τραπεζικές καταθέσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία τους
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους (fair value).
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19.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΝΤΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

31/12/2005

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α.

913

334

23

0

936

334

Μετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α.
Σύνολο

31/12/2004

Οι ανωτέρω µετοχές αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
Η µεταβολή των µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. αναλύεται :
Τεµάχια

Κατά την 01/01/2004
Αποτίµηση σε τρέχουσα αξία καταχωρηθείσα απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Κατά την 31/12/2004

Κατά την 01/01/2005
Αγορές
Αποτίµηση σε τρέχουσα αξία καταχωρηθείσα απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Κατά την 31/12/2005

Μετοχές
Α.Τ.Ε.
408
(74)

56.232

334

334
250
329
181.191

913

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αριθµός κοινών
µετοχών
Κατά την 31/12/04
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο

Ονοµαστική αξία

1.810.000

5.303

2.248.743

6.589

4.058.743

2,93

Αντιστροφή κεφαλαιοποιηµένης
αναπροσαρµογής Ν.2065/92
Κατά την 31/12/05

Μετοχικό
κεφάλαιο

11.892
(1.152)

4.058.743

2,65

10.740

Το µετοχικό κεφάλαιο µε βάση το Καταστατικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 11.892 χιλ. Ευρώ περίπου
διαιρούµενο σε 4.058.743 κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε µετοχή. Όλες οι µετοχές που
έχουν εκδοθεί, έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η Εταιρία στην χρήση 2005 αντέστρεψε την κεφαλαιοποίηση, ποσού
1.152 χιλ. Ευρώ περίπου, του αποθεµατικού αναπροσαρµογής των γηπέδων και κτιρίων του Ν.2065/92 της
χρήσης 2004, επειδή µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. δεν αναγνωρίζεται.
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό
αποθ/κό

Υπόλοιπο κατά την
01/01/2004
Μεταβολές από
διανοµή κερδών
χρήσης 2003
Αναπροσαρµογή
παγίων στοιχείων
Ν.2065/92
Αντιστροφή
αναπροσαρµογής
παγίων στοιχείων
Ν.2065/92
Αποτίµηση
χρεογράφων
διαθέσιµων προς
πώληση
Υπόλοιπο κατά την
31/12/2004
Υπόλοιπο κατά την
01/01/2005
Μεταβολές από
διανοµή κερδών
χρήσης 2004
Αποτίµηση
χρεογράφων
διαθέσιµων προς
πώληση
Αποθεµατικό Ν.
3296/04
Κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών
Αντιστροφή
αναπροσαρµογής
παγίων στοιχείων
Ν.2065/92
Υπόλοιπο κατά την
31/12/2005

Εκτακτα
αποθ/κά

Αποθ/κό
αναπρ/γής
Ν.2065/92

Ειδικά
αποθ/κά

Αφορολ.
Αποθ/ικά
Ειδικών
διατάξεων
νόµων

Σύνολο

1.520

0

796

0

4.279

6.595

173

0

0

0

1.011

1.184

0

0

0

1.152

0

1.152

0

0

0

(1.152)

0

(1.152)

0

0

(74)

0

0

(74)

1.693

0

722

0

5.290

7.705

1.693

0

722

0

5,290

7.705

212

0

0

0

1,315

1.527

0

0

329

0

0

329

0

1.046

0

0

0

1.046

0

(1.046)

(1.152)

(2.327)

(142)

(4.667)

0

0

0

1.152

0

1.152

1.905

0

909

0

4.278

7.092

Τα εδικά αποθεµατικά και τα αφορολόγητα αποθεµατικά αναλύοντας ως ακολούθως:
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Ν.
1078/71

Ν.
1262/82

87

Την 01/01/2004
∆ιανοµή κερδών
2003

87

Την 31/12/2004

Ν.
1828/89

82

82

∆ιανοµή κερδών
2004
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεµατικών

Ν.
1892/90

2.327

2.327

Ν.
2601/98

1.079

1079

Ν.
3220/04

704

4.279

941

70

1.645

70

618

697

(2.327)

Την 31/12/2005

87

82

0

Σύνολο

1.011
5.290
1.315
(2.327)

1.079

2.263

767

4.278

Ειδικά αποθεµατικά
Ν.
147/67

Την 01/01/2004

Κερδών
φορ/νων
κατά
ειδικό
τρόπο

Εφ΄άπαξ
εξόφληση
φόρων

23

45

659

∆ιαφοράς
από
µετατροπ
ή σε ευρώ

ΕΦΕΠΕ

70

Αποτίµησ
ης
χρεογράφ
ων

9

Αποτίµηση
Χρεογράφων
Την 31/12/2004
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεµατικών
Αποτίµηση
Χρεογράφων

23

45

(18)

(45)

Την 31/12/2005

5

659

0

659

22. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2004

4.424

Κέρδη χρήσης
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 2003
Μεταφορά στα αποθεµατικά

2.809
(543)
(1.184)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2004

5.506

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2005

5.506

Κέρδη χρήσης
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 2004
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

3.261
(668)
(1.922)

Μεταφορά στα αποθεµατικά

(2.573)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2005

3.604

26

70

9

(70)

(9)

0

0

Σύνολο

(10)

796

(74)

(74)

(84)

722
(142)

329

329

245

909
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23. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
31/12/2005

31/12/2004

1.409

1.961

1.409

1.961

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο

Τραπεζικές υπεραναλήψεις και δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο

52.397

46.429

52.397

46.429

820

1.961

1.409

1.961

Ηµεροµηνίες αποπληρωµής µακροπρόθεσµου
δανεισµού
Κατά το τρίτο έως και το πέµτο έτος
Σύνολο

31/12/2005
Αξία
Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικές υπεραναλήψεις και δάνεια

1.409
45.500
6.897
52.397

Επιτόκιο
6%
Euribor +
1,5%
6%

31/12/2004
Αξία
1.961
20.000
26.429

Επιτόκιο
6%
Euribor +
1,5%
6%

46.429

Τα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου υπόκεινται στον κίνδυνο των ταµειακών ροών, ενώ τα δάνεια σταθερού
επιτοκίου υπόκεινται στον κίνδυνο της εύλογης αξίας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι
δεν είναι σηµαντικοί.
24.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών
Οι εργαζόµενοι στην Εταιρία όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, για σκοπούς κοινωνικής και
συνταξιοδοτικής ασφάλισης καλύπτονται από το Ταµείο Υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΑ.Υ.Σ.Ο)
Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν ως έξοδο τη χρήση όταν πραγµατοποιούνται. Η Εταιρία δεν παρέχει στα
στελέχη της συµπληρωµατικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.
Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών
Το ποσό το οποίο εµπεριέχεται στον ισολογισµό και το οποίο προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας
σχετικά µε τη συµµετοχή της σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίστηκε βάσει
αναλογιστικής µελέτης και είναι το ακόλουθο:
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24.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
31/12/2005

Παρούσα αξία των κεφαλαιοποιηµένων υποχρεώσεων

1.035

Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές

(282)

Σύνολο

753

31/12/2004
948
45
993

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα έξοδα, όσον αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2005

31/12/2004

Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας απασχόλησης

74

50

Τόκος στην υποχρέωση

43

49

Σύνολο

117

99

Η επιβάρυνση για την χρήση έχει περιληφθεί στις κάτωθι κατηγορίες του λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Χρήσεως.
31/12/2005
Έξοδα ∆ιοίκησης

117
31/12/2005

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

31/12/2004
99
31/12/2004

948

1,088

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

74

51

Κόστος τόκου

43

49

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστική ζηµιά
Σύνολο

(356)

(195)

326

(45)

1.035

948

Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:
31/12/2005

31/12/2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο

3,50%

3,50%

Αναµενόµενο ποσοστό αύξησης των µισθών

4,52%

4,52%

25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
∆ικαστικές
υποθέσεις

Φορολογικές
υποχρεώσεις

Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2004

0

691

691

Μεταβολή χρήσης

0

120

120

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2004

0

811

811

Μεταβολή χρήσης

50

(561)

(511)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2005

50

250

300
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26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αφορούν επιχορηγήσεις που έχουν εισπραχθεί για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού της Εταιρίας.

Σύνολο επιχορηγήσεων την 01/01/2004

789

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης

(162)

Σύνολο επιχορηγήσεων την 31/12/2004

627

Σύνολο επιχορηγήσεων την 01/01/2005

627

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης

(123)

Σύνολο επιχορηγήσεων 31/12/2005

504

Η Εταιρία στη χρήση 2004 αντέστρεψε τα ποσά που προέκυψαν από την αναπροσαρµογή της χρήσης 2004
των επιχορηγήσεων κτιρίων βάσει του Ν.2065/92 (επιχορηγήσεις 495.956,37 Ευρώ και των αποσβέσεών τους
322.703,21 Ευρώ), επειδή µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. δεν αναγνωρίζεται η αναπροσαρµογή αυτή. Ο ανωτέρω
πίνακας µεταβολών των επιχορηγήσεων εµφανίζεται χωρίς την αναπροσαρµογή αυτή.
27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτές
Σύνολο

31/12/2005

31/12/2004

4.746

4.406

871

708

5.617

5.114

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων σε προµηθευτές προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.

28.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2005

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτός φόρου εισοδήµατος)

31/12/2004

1.796

1.516

Οφειλές προς το ∆ηµόσιο

398

378

Υποχρεώσεις σε Ε.Λ.Ο.Γ.

0

123

Ασφάλιστρα πληρωτέα στην Αγροτική Ασφαλιστική

202

443

Λοιπά

264

129

2.660

2.589

Σύνολο
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29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές της Εταιρίας προς και από συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως ακολούθως:
01/01/200531/12/2005
∆ανειακές υποχρεώσεις
Καταθέσεις όψεως
Αγορές
Απαιτήσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

01/01/200431/12/2004

53.806

48.390

4.540

493

661

1.018

4

0

216

493

2.390

2.755

30. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
31/12/2005
Μισθοί µελών ∆.Σ.
Αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ.
Σύνολο

31/12/2004

40

54

3

7

43

61

31. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η Εταιρία έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ύψους
1.500 χιλ. Ευρώ.
32. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α) Υπόθεση Ι.Κ.Α. παραληπτών-µεταφορέων
Το Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Ιωαννίνων µε την υπ’ αριθµ. 218/1991 πράξη επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.) ως και
µε την υπ’ αριθµ. 1281/1991 πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ιδίου
υποκαταστήµατος, επέβαλε σε βάρος της Eταιρίας, το ποσό των 68.669,11 Ευρώ, ως εισφορές και µε την
δεύτερη το ποσό των 32.428,47 Ευρώ, ως προσαύξηση, επειδή δεν ασφάλισε η Eταιρία στο Ι.Κ.Α. τους
µεταφορείς γάλακτος και µάλιστα οι εισφορές και προσαυξήσεις επεβλήθησαν αναδροµικά από το έτος 1984.
Το ποσό αυτό κατέβαλε η Εταιρία στο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Ιωαννίνων.
Κατά των ανωτέρω πράξεων, η εταιρία υπέβαλε ένσταση στην Τ.∆.Ε. του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α.
Ιωαννίνων, η οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθµ. 537/1994 απόφασή του.
Στη συνέχεια η Εταιρία άσκησε προσφυγή στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, η οποία έγινε
δεκτή και αναγνωρίσθηκε ότι η Εταιρία δεν είχε υποχρέωση ασφάλισης των µεταφορέων γάλακτος.
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε το Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Ιωαννίνων έφεση, η οποία εκδικάσθηκε τον
Οκτώβριο 2001 και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 87/2001 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία απέρριψε
την έφεση.
Η Εταιρία επέβαλε στο Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Ιωαννίνων, αίτηση µε την οποία ζητούσε την επιστροφή του
ποσού 359.100 Ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων νοµιµότοκα από την ηµέρα καταβολής των επί
µέρους ποσών. Μέχρι στιγµής εισπράχθηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα το ποσό 173.822,87 Ευρώ,
την 23/04/2000, ενώ οφείλεται στην Εταιρία το ποσό 256.095,42 Ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
τα οποία όµως το Ι.Κ.Α αρνήθηκε. να τα καταβάλει και ασκήθηκε στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, από την 20/11/2002 προσφυγή, η οποία εκκρεµεί. Στο µεταξύ το Ι.Κ.Α. άσκησε αναίρεση στο
Σ.τ.Ε, η οποία εκδικάζεται µετ’ αναβολή στις 13/11/ 2006.
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32. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Α) Υπόθεση Ι.Κ.Α. παραληπτών-µεταφορέων - Συνέχεια
Η Εταιρία δεν εµφανίζει αυτή την απαίτηση στα βιβλία. Επίσης από τον 10/2001 η Εταιρία σταµάτησε να έχει
µισθωτούς τους µεταφορείς και να καταβάλει Ι.Κ.Α. βασισµένη στην απόφαση του Εφετείου 8/7/2001.
Παρόµοια µε την υπ΄αριθµ.’18125/ Π.Ε.Π.Ε.Ε. του ∆/ντή του Υπ/τος ΙΚΑ Ιωαννίνων και την
υπ΄αριθµ’256/1991Π.Ε.Π.Ε.Ε. του ιδίου ∆/ντή, επεβλήθησαν σε βάρος της Εταιρίας εισφορές και
προσαυξήσεις ύψους 205.429,20 Ευρώ, επειδή δεν ασφάλισε στο ΙΚΑ τους παραλήπτες γάλακτος.
Κατά των ανωτέρω πράξεων η Εταιρία άσκησε ενστάσεις ενώπιον της Τ.∆.Ε. του Υπ/τος του ΙΚΑ Ιωαννίνων
εκ των οποίων εκδόθηκαν οι υπ΄αριθµ’639/1995 και 780/1995 αποφάσεις της Τ.∆.Ε. του Υπ/τος ΙΚΑ
Ιωαννίνων µε τις οποίες απερρίφθησαν.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων η Εταιρία άσκησε προσφυγές στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, οι οποίες προσδιορίσθηκαν να εκδικασθούν την 6η Ιουνίου 1999 και εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµ.
468/1999 και 469/1999 αποφάσεις του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, οι οποίες εδέχθησαν
ότι οι µεταφορείς γάλακτος υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και συνεπώς οφείλονται οι εισφορές. Κατά
των ανωτέρω αποφάσεων η Εταιρία άσκησε εφέσεις ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων, οι οποίες εκδικάσθηκαν την 25/04/2001 και απερρίφθησαν, ασκήθηκαν δε το έτος 2002 αιτήσεις
αναιρέσεως, οι οποίες προσδιορίσθηκαν να εκδικασθούν µετ’ αναβολή στις 18/9/2006.
Β) Υπόθεση «PAPACHRISTOS & HANDELSGESLLSHAFT M.B.H.»
Η εταιρία αυτή – πρόκειται για αποκλειστική αντιπρόσωπο της Εταιρίας στη Γερµανία και άλλες χώρες της
∆υτικής Ευρώπης για το χρονικό διάστηµα 1991-31/05/1994 – άσκησε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων αγωγή συνολικού ποσού (σε DΜ και δραχµές) άνω των 2.054.292 Ευρώ. Επί της αγωγής αυτής
εκδόθηκε η µε αριθµό 216/1997 προδικαστική απόφαση του συγκεκριµένου ∆ικαστηρίου, η οποία αφού
απέρριψε κάποια κονδύλια ύψους 86.940 Ευρώ περίπου ως παράνοµα ή αόριστα – ανέβαλε την έκδοση
οριστικής απόφασης και διέταξε την εξέταση των µαρτύρων, η οποία και περαιώθηκε.
Στη συνέχεια και για τα κονδύλια που είχαν απορριφθεί, η αντίδικος εταιρία επανήλθε µε νέα αγωγή της,
επί της οποίας εκδόθηκε νέα προδικαστική απόφαση.
Οι αγωγές αυτές εκδικάστηκαν κανονικά την 17/11/2005, και απορρίφθηκαν στο σύνολο τους µε την
4/2006 απόφαση του πολυµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Η αντίδικη εταιρία έχει δικαίωµα να ασκήσει
έφεση.
33. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υπάρχουν εκτός των ανωτέρω 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.
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34. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ∆.Π.Χ.Π.
Οι προσαρµογές οφείλονται σε λογιστικές αρχές και είχαν ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της Καθαρής Θέσης της
01/01/2005 και 01/01/2004. Οι προσαρµογές αυτές παρατίθενται κατωτέρω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

01/01/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (µε βάση τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα)

01/01/2004

19.553

15.803

530

0

(1.152)

0

(136)

0

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης
Επαναπροσδιορισµός της αξίας των ενσώµατων παγίων λόγω
χρησιµοποίησης του ωφέλιµου χρόνου ζωής για τον υπολογισµό των
αποσβέσεών τους
Επαναφορά της αναπροσαρµοσµένης αξίας κτήσης των ενσώµατων
παγίων βάσει φορολογικού νόµου Ν.2065/92, στο ιστορικό κόστος
Ανακοστολόγηση αποθεµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού των
αποσβέσεων ενσώµατων παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους
Μεταφορά των επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις
υποχρεώσεις

(801)

(789)

Προσαρµογή των προβλέψεων αποµείωσης των λοιπών απαιτήσεων

(421)

(651)

Προσαρµογή της πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου

(120)

Αναγνώριση πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού

0

96

(106)

668

543

Προσαρµογή της πρόβλεψης αποµείωσης πελατών

0

1.751

Αναγνώριση πρόβλεψης αποµείωσης χρεογράφων

(37)

(37)

Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε ενσώµατα πάγια
στοιχεία

99

146

Αντιλογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσεων

(153)

(236)

Αναγνώριση πρόβλεψης παροχών προσωπικού (πριµ
παραγωγικότητας)

(109)

(109)

Προσαρµογή κόστους τραπεζικών αναλήψεων

(70)

(70)

Αποτίµηση χρεογράφων κατεχοµένων προς πώληση στην εύλογη
αξία τους

(84)

(10)

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας

651

Μετάθεση πληρωτέων µερισµάτων στον χρόνο έγκρισής τους από
την Γ.Σ.

Σύνολο προσαρµογών

(1.039)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.)

18.514
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
01/01/200431/12/2004
Καθαρά κέρδη χρήσης (µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Αναπροσαρµογή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των
παγίων στοιχείων
Ανακοστολόγηση αποθεµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού των αποσβέσεων κτιρίων µε
βάση την ωφέλιµη ζωή τους

2.014

530
(133)

Αποσβέσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(48)

Προσαρµογή πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού

201

Προσαρµογή των αποσβέσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων

83

Προσαρµογή επιχορηγήσεων των ενσώµατων παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους

(155)

Προσαρµογή της πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου

(120)

Προσαρµογή της πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων

(127)

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας

564

Σύνολο προσαρµογών

795

Καθαρά κέρδη χρήσης (µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.)

2.809
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
Ιωάννινα 14 Απριλίου 2006
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό τέθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 3229/2004, και το
Καταστατικό της Εταιρίας, υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική Συνέλευση τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2005.
Η χρήση που έληξε είναι η τριακοστή όγδοη στη σειρά και περιλαµβάνει διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2005
µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2005.
Οι οικονοµικές δραστηριότητες της Εταιρίας είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς που
ορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρίας.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, οι καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταµειακών Ροών µε
τις Σηµειώσεις τους, όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία
και στοιχεία της Εταιρίας, και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης. όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γενικά
Παρά τον αξιοσηµείωτο ρυθµό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας και κατά το έτος 2005, η αγορά των
γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν ακολούθησε την τάση αυτή και µάλλον χαρακτηρίστηκε από σχετική ύφεση.
Παρά ταύτα για την Εταιρία η χρήση που έκλεισε θεωρείται ικανοποιητική, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση
κερδοφορίας, γεγονός που προέκυψε από τη συντονισµένη παρέµβαση και τις κατάλληλες πολιτικές στη ζώνη
γάλακτος, στη διαχείριση και στην αγορά των προϊόντων.
Αποτελέσµατα
I.
II.
III.
IV.
V.

Η εισκόµιση γάλακτος το 2005 ανήλθε σε 80.931 τόνους έναντι 79.976 τόνους το 2004, σηµειώνοντας
αύξηση έναντι της προηγούµενης χρήσης 1,19%. Αντίστοιχη αύξηση σηµειώθηκε και στην παραγωγή
των προϊόντων µας.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αυξήθηκε το 2005 κατά 2,86% και ανήλθε σε 97.880 χιλ. Ευρώ έναντι
95.162 χιλ. Ευρώ το 2004.
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα αυξήθηκαν το 2005 κατά 11,25% και ανήλθαν σε 7.030 χιλ. Ευρώ έναντι
6.319 το 2004.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,10 % και ανήλθαν σε 4.651 χιλ. Ευρώ έναντι 3.575
χιλ. Ευρώ το 2004.
Τα καθαρά κέρδη χρήσης µετά από φόρους αυξήθηκαν το 2005 κατά 16,09% και ανήλθαν σε 3.261
χιλ. Ευρώ έναντι 2.809 χιλ. Ευρώ το 2004.

Επενδύσεις
Στην παρούσα χρήση η Εταιρία, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού των κτιριακών και µηχανολογικών της
εγκαταστάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την ανάπτυξη των
πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων, πραγµατοποίησε επενδύσεις αξίας 946 χιλ. Ευρώ έναντι 1.321 χιλ
Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, ενώ για το 2006 προγραµµατίστηκαν επενδύσεις που υπολογίζεται να
ξεπεράσουν τα 4.000 χιλ. Ευρώ.
Ζώνη γάλακτος
Η Εταιρία µας στο πλαίσιο διασφάλισης του µετώπου της ζώνης γάλακτος, χορήγησε και τη χρονιά αυτή ειδικό
πρίµ επιτυχίας σε όλους τους συνεργαζόµενους µε αυτήν παραγωγούς εκ 0,035 Ευρώ το κιλό για το πρόβειο
γάλα, 0,017 Ευρώ το κιλό για το γίδινο και 0,010 Ευρώ για το αγελαδινό, διανέµοντας συνολικά
συµπληρωµατική τιµή ύψους 1.968.892,7 Ευρώ. Πέραν των χρηµάτων αυτών οι παραγωγοί µας απέκτησαν
επιπλέον κέρδη από τη διαφορά των τιµών µας έναντι του ανταγωνισµού, βλέποντας την Εταιρία µας µε
εµπιστοσύνη και αξιοπιστία.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006
Από τη µέχρι σήµερα πορεία της Εταιρίας προκύπτει ότι θα ακολουθήσει σταθερή ανοδική πορεία, αφού η
εµπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές απέναντι της παραµένει σταθερή,
αποδεικνυόµενη µε την αύξηση των συνεργαζόµενων µε τη Βιοµηχανία παραγωγών, αλλά και τα οικονοµικά
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της αποτελέσµατα. Όλα αυτά τεκµηριώνουν τη σηµαντική της ακτινοβολία, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο
και στο εξωτερικό κατατάσσοντάς την ανάµεσα στις πρώτες βιοµηχανίες τροφίµων της χώρας.
Πιστεύουµε ότι υπάρχουν περιθώρια παραπέρα δραστηριοποίησης παράλληλα µε δοµικές και τεχνολογικές
βελτιώσεις για συµπίεση κατά το δυνατόν του ύψους των λειτουργικών δαπανών, την αύξηση της απόδοσης
της α΄ ύλης, την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων και τη διασφάλιση και διεύρυνση της αγοράς.
Έχουµε λοιπόν βάσιµη την ελπίδα ότι, η επιτυχής πορεία µας µπορεί να συνεχιστεί αφού µε πίστη και
βεβαιότητα για την κατάκτηση αυτού του σκοπού, η ∆ιοίκηση της Βιοµηχανίας, οι ∆ιευθυντές και όλοι οι
Εργαζόµενοι συνεχίζουν την προσφορά τους µε την ίδια αισιοδοξία για το µέλλον, είναι δε βέβαιο ότι θα
συνεχίσει να αποτελεί ουσιαστικό και καθοριστικό οικονοµικό παράγοντα της περιοχής και της Εθνικής µας
Οικονοµίας Γενικότερα.
Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και τις ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2005, θεωρούµε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
να προχωρήσετε στην έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2005 και την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΡΟΥΓΚΑΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας
«∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται
στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου
κατά τρόπο που διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδες ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση,
αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των
εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη
διαµόρφωση της έκθεσής µας.
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική
θέση της Εταιρίας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις
µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την
ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές
καταστάσεις.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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