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Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
(καθαρά)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου
Κέρδη ανά µετοχή για την περίοδο
-Βασικά (σε ευρώ)

17
17
17
17
18

19
20

21

Τρέχουσα
περίοδος
1.1-30.9.05
40.842.108,06
-32.413.550,57
8.428.557,49
-1.741.580,85
-960.664,60
-24.714,07
-6.110,55
5.695.487,41

Συγκρίσιµη
περίοδος
1.1-30.9.04
28.305.973,79
-21.109.732,98
7.196.240,81
-1.522.930,28
-972.383,33
-36.237,65
150.642,37
4.815.331,91

Τρέχων
τρίµηνο
1.7-30.9.05
21.582.633,57
-17.274.762,05
4.307.871,52
-658.358,87
-314.448,33
18.359,51
-237.834,81
3.115.589,01

Συγκρίσιµο
τρίµηνο
1.4-30.9.04
13.837.139,60
-10.543.138,21
3.294.001,39
-542.303,99
-285.942,63
-10.725,17
88.962,85
2.543.992,44

-889.050,11
4.806.437,30
-1.164.875,27
3.641.562,03

-753.736,33
4.061.595,58
-1.420.670,84
2.640.924,74

-231.675,00
2.883.914,01
-542.503,57
2.341.410,44

-230.703,50
2.313.288,94
-844.524,29
1.468.764,65

0,14

0,13

0,09

0,06
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Ισολογισµός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σηµ.

30.9.2005

31.12.2004

4
5
6

10.922.278,58
25.971,80
401.395,00
23.259,18
11.372.904,56

9.723.039,10
43.284,32
496.936,70
21.512,17
10.284.772,29

7
8
9

3.759.401,58
51.205.148,61
3.199.092,36
249.564,47
1.464.458,87
59.877.665,89
71.250.570,45

3.243.719,04
37.472.880,06
2.181.333,33
48.303,18
352.033,86
43.298.269,47
53.583.041,76

11
11

7.841.631,00
991.125,00
950.566,10
3.508.565,68
3.779.559,09
17.071.446,87

7.841.631,00
991.125,00
950.566,10
3.508.565,68
2.064.823,26
15.356.711,04

12
13
14

648.768,89
231.757,25
1.583.886,32
2.464.412,46

224.651,50
213.860,00
1.891.382,33
2.329.893,83

15

26.992.766,94
1.069.333,57
21.898.088,67
1.754.521,94
51.714.711,12
54.179.123,58
71.250.570,45

12.798.850,86
1.466.417,04
20.749.674,24
881.494,75
35.896.436,89
38.226.330,72
53.583.041,76

10

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα σε νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

12
16
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα και αµοιβές χρήσεως 2003
∆ηµιουργία αποθεµατικών
Ανάκληση αφορολόγητων αποθεµατικών
Καθαρό κέρδος περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2004

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα και αµοιβές χρήσεως 2004
Καθαρό κέρδος περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2005

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.208.925,00
2.632.706,00

Υπέρ το άρτιο
1.958.021,55
-966.896,55

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
564.711,59

Λοιπά
αποθεµατικά
2.767.178,64

11.715,85
-139.940,23
7.841.631,00

991.125,00

564.711,59

2.638.954,26

7.841.631,00

991.125,00

950.566,10

3.508.565,68

7.841.631,00

991.125,00

950.566,10

3.508.565,68

5

Αποτελέσµατα
σε νέο
3.278.397,25
-1.385.959,55
-2.372.195,00
-11.715,85
139.940,23
2.640.924,74
2.289.391,82

2.064.823,26
-1.926.826,20
3.641.562,03
3.779.559,09

Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων
13.777.234,03
279.849,90
-2.372.195,00
0,00
0,00
2.640.924,74
14.325.813,67

15.356.711,04
-1.926.826,20
3.641.562,03
17.071.446,87
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Απόσβεση Επιχορηγήσεων
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου
Μερίσµατα
Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη από την πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

6

1.1-30.9.05

1.1-30.9.04

4.806.437,30

4.061.595,58

953.239,67
-307.496,01
0,00
0,00
-5.820,91
-18.846,27
5.427.513,78
894.871,02

962.424,46
-336.498,88
260.283,60
-238,22
-2.714,35
0,00
4.944.852,19
756.450,68

-515.682,54
-14.953.035,88
14.700.755,88
17.897,25

-78.682,27
-1.604.513,08
2.602.577,42
58.733,50

-894.871,02
-1.458.654,05
3.218.794,44

-756.450,68
-706.082,74
5.216.885,02

-2.139.444,16
23.123,80
0,00
5.820,91
0,00
-2.110.499,45

-796.754,80

0,00
1.705.428,42
-132.896,60
-1.568.401,80
4.130,02

279.849,90
569.840,82
-3.099.352,78
-2.151.675,50
-4.401.337,56

1.112.425,01
352.033,86
1.464.458,87

273.745,23
1.145.040,48
1.418.785,71

252.000,00
2.714,35
238,22
-541.802,23
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1.

Γενικές πληροφορίες

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την εταιρεία «FEEDUS A.E.B.E» (η «εταιρεία») η
οποία προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση που έγινε στη χρήση 2004 της εταιρείας
«ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (απορροφώσα) και της FEEDUS A.E.B.E. (απορροφούµενη) και της εν
συνεχεία µετονοµασίας της σε FEEDUS A.E.B.E..
Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παραγωγή γλυκών κουταλιού, η παραγωγή βανίλιας,
η παραγωγή χυµών και λουκουµιών, η εµπορία και διάθεση των προϊόντων της αλλά και άλλων
συναφών προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά και η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών και
ζωοτροφών.
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Χίου, στο ∆ήµο Καµποχώρων, το site είναι www.saradis.gr και
είναι εισηγµένη στo Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος «Μεταποιητικές βιοµηχανίες ζωοτροφές»).
Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος.
Οι oικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί
εταιρείας την 7/11/2005.

προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

Συγχώνευση µε απορρόφηση στην προηγούµενη χρήση 2004
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην προηγούµενη χρήση 2004 , έγινε απορρόφηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου 2166/1993, της ανώνυµης εταιρείας «FEEDUS A.E.B.E.» µε βάση τον Ισολογισµό
µετασχηµατισµού της 31/3/2004, από την απορροφώσα εταιρεία «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτοκ. Κ2-9412/5-8-2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λόγω της
ανωτέρω απορροφήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του
εισφερόµενου Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας «FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.» ύψους Ευρώ
5.859.681,00. Mε την ίδια απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε αλλαγή της επωνυµίας της
εταιρείας από «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε «FEEDUS A.E.B.E.» .
H ανωτέρω συγχώνευση ως πράξη µεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο, έγινε στα πλαίσια της
αναδιάρθρωσης του οµίλου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και λογιστικοποιήθηκε µε
τη µέθόδο της συνένωσης συµφερόντων όπου τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των
συγχωνευµένων εταιρειών συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της απορροφώσας εταιρείας
ωσάν οι δύο εταιρείες να είχαν συγχωνευθεί από την αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης περιόδου (1.1.2004).
Συγχώνευση µε τη µητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουλιου 2005 ενέκρινε το από
5.5.2005 σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
µε απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS A.E.B.E από την πρώτη, της σχετικής από 5.5.2005 έκθεσης
του ∆ιοικητικού συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και των εκθέσεων και λοιπών δηλώσεων
του Ανεξάρτητου Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου. Η σχέση ανταλλαγής µεταξύ των µετοχών των δύο
εταιρειών έχει ορισθεί µε λόγο µία (1) προς µία (1). Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού έχει ορίσθηκε η
31 ∆εκεµβρίου 2004. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπόκειται στις κατά νόµο εγκρίσεις και άδειες
των αρµόδιων διοικητικών αρχών. Με ηµεροµηνία 11/11/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-13094 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, δυνάµει στης οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ µε απορρόφηση της
εταιρείας FEEDUS A.E.B.E.
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2.

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της FEEDUS A.E.B.E. αφορούν το εννεάµηνο της χρήσης 2005.
Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34 “Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµικη Πληροφόρηση” και
καλύπτονται από το ∆.Π.Χ.Π. 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π.”, µε δεδοµένο ότι αποτελούν τµήµα
των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.. Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Σεπτέµβριο του 2005. Οι λογιστικές
αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι
οικονοµικές καταστάσεις της FEEDUS Α.Ε.Β.Ε., συντάσσονταν µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
µέχρι και την 31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές από τα ∆.Π.Χ.Π.. Τα
συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ∆.Π.Χ.Π.
λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις. Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης
στα ∆.Π.Χ.Π. από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
παρέχονται στη σηµείωση 3.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και
βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών
ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα
και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις
βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης (της εταιρείας), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.

2.2
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται
σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά
την ηµέρα του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ
µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων.
2.3
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε τις
σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την
01.01.2004, η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν
την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας
του. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή
µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
-

Κτίρια
Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα

40 Έτη
7-8 Έτη
5-7 Έτη
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-

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3-5 Έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη
αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή
πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
2.4

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε
καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων
λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που
αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (4 έτη ).
2.5
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για
πιθανή ζηµία αποµειώσεως, οπότε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία
τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό
µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας
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 εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο
τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει το
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του,
τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που
λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της
στοιχείων.

2.6 Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της
επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
α) ∆άνεια και απαιτήσεις
β) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
δ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα
2.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το
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κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει , το κόστος των υλικών, το
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν
περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε
βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
2.8
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την
ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
2.9
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
άµεσα ρευστοποιήσιµες επενδύσεις.
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού
οφέλους. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει
περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές
πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την
συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό
στα ίδια κεφάλαια.
2.11 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
2.12 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε τα κόστη
που προορίζονται να αποζηµιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά
ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές
επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη
σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
2.13
Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε
µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου,
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται
για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την
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έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές
διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο
εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
.2.14 Παροχές σε εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. . Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαµβάνεται στα
αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος
προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες.
2.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο
διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

αγαθά

(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση
µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
(δ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους.
2.16 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης.
2.17 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά
την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.18 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
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σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα
καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να
υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους.
2.19 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος διότι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της
εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων
πιστώσεων.
Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο
εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί
το σύνολο των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα.
2.20 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου αναπροσαρµόζονται για
να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.
2.21
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της
διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για
τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών
καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.
3. Προσαρµογή στα ∆.Π.Χ.Π.
3.1 Βασικές αρχές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.
3.1.1 Εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 1
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι λογιστικές αρχές που
προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Π. εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και για
την σύνταξη του ισολογισµού µετάβασης της 1ης Ιανουαρίου 2004. Για την σύνταξη των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., αναµορφώθηκαν διάφορα ποσά που είχαν δηµοσιευτεί σε
οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα (Ν.2190/1920).
Εξηγήσεις για το πώς επηρεάστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε βάση τα
προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα, από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. παρατίθενται παρακάτω σε πίνακες.

12

FEEDUS Α.Ε.B.Ε.
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

Για την κατάρτιση αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, η επιχείρηση έχει εφαρµόσει τις
υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής.
3.1.2 Απαλλαγές οπό την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν οπό την εταιρεία
Η εταιρεία αποφάσισε να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική
εφαρµογή:
(α) Παροχές στους εργαζοµένους
Η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά την
01.01.2004.
(β) Απαλλαγή προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Η εταιρεία ταξινόµησε τα χρεόγραφα που κατείχε ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα στον ισολογισµό µετάβασης 1.1.2004.
(γ) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος
Η εταιρεία επέλεξε να αποτιµήσει τα ακίνητα στην εύλογη αξία τους την 01.01.2004.
3.1.2 Εξαιρέσεις οπό την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολούθησε η εταιρεία
Η εταιρεία εφάρµοσε τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή
(α) Εξαίρεση διαγραφής χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαγράφηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004, δεν αναγνωρίζονται
ξανά σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. .
(β) Εξαίρεση εκτιµήσεων
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. την 1 Ιανουαρίου 2004,θα πρέπει να συµφωνούν µε τις
εκτιµήσεις που έγιναν την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γ.Π.Λ.Α., εκτός και αν έχει
αποδειχτεί ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες.
3.2 Κυριότερες προσαρµογές
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν κυρίως:
•
•
•
•

•
•
•

την αποτίµηση των οικοπέδων και κτιρίων της εταιρείας στην εύλογη αξία τους στην
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2004
την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(κτίρια), ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους,
την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και
αποσβένονταν τµηµατικά,
τη λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζόµενους, σε σχέση
µε τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, µε
βάση τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών,
τη µεταφορά των «µη δουλευµένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις
υποχρεώσεις και της απεικόνισής τους ως εσόδων επόµενων χρήσεων,
τη λογιστική αναγνώριση πρόβλεψης αποµείωσης πελατών,
τη λογιστική αναγνώριση στα αποτελέσµατα χρήσεως των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης
φορολογίας.
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3.3 Συµφωνίες µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και προηγούµενων Γ.Π.Λ.Α.
Συµφωνία των Καθαρών Θέσεων
1.1.2004
Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα Γ.Π.Λ.Α.
Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π

30.9.04

31.12.2004

14.266.622,12

18.215.662,80

16.326.603,69

868.787,06

868.787,06

(205.094,45)

(401.290,97)

(401.290,97)

(401.290,97)

-

-

(15.268,52)

2.372.195,00

-

1.926.826,20

43.110,55

(18.012,28)

496.936,70

(618.580,69)

(559.413,34)

(979.254,74)

-

153.599,54

205.094,45

(65.070,97)

(31.328,96)

(2.781.520,64)

(2.530.696,00)

(1.840.728,35)

24.730,30

(36.779,02)

(50.653,98)

3.181,30

(55.552,20)

(75.130,03)

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου

-

(1.132.320,91)

-

Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία

-

(260.283,60)

-

Αναγνώριση αποσβέσεων επιχορηγήσεων

-

147.183,56

-

(489.388,09)

(3.889.849,13)

(969.892,65)

13.777.234,03

14.325.813,67

15.356.711,04

Επαναπροσδιορισµός αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία τους
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Καθαρή παρούσα αξία απαιτήσεων από πελάτες και άλλες απαιτήσεις
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων & αµοιβών ∆.Σ στο χρόνο
έγκρισης από την Γ.Σ
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των ∆.Π.Χ.Π.
Αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων που απεικονίζουν τις ωφέλιµες
ζωές των ενσώµατων παγίων αντί των φορολογικών ζωών τους
Επίδραση από την ανακοστολόγηση αποθεµάτων λόγω αλλαγής αποσβέσεων
Επαναταξινόµηση συνολικού ποσού επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στα
έσοδα επόµενων χρήσεων
Αναδιατύπωση επιχορηγήσεων βάσει της ωφέλιµης ζωής των παγίων που
αφορούν
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους µε βάση τη
µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης
Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
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Συµφωνία των Καθαρών Κερδών

Σύνολο Αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ
Προσαρµογές των ∆.Π.Χ.Π
Επίδραση από τη µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες
ακινητοποιήσεις
Αναµόρφωση αποσβέσεων ενσώµατων παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους
Επίδραση από την ανακοστολόγηση αποθεµάτων λόγω αλλαγής αποσβέσεων
Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης που είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε
προηγούµενες χρήσεις
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Πρόβλεψη επισφαλειών
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου
Αναστροφή αναλογουσών επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων
Αναγνώριση αποσβέσεων επιχορηγήσεων
Αντιλογισµός µεταφοράς στα αποτ/τα χρήσεως διαφοράς φορ. Ελέγχου και
ανακληθέντος αποθεµατικού
Αναγνώριση διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων στα
αποτελέσµατα
Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης
Σύνολο Αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

30.9.04
4.059.955,65 *

31.12.2004
3.492.089,61*

(261.724,95)
153.599,54
(65.070,97)

(901.550,57)
205.094,45
(31.328,96)

320.892,30

540.876,52

(260.283,60)
(58.733,50)
(61.122,83)
(1.132.320,91)
(61.509,32)
147.183,56

(78.311,33)
(15.268,52)
149.750,68
(75.384,28)
-

(40.548,23)

-

(99.392,00)
(1.419.030,91)

(206.122,01)

2.640.924,74

3.285.967,60

* Περιλαµβάνει και το καθαρό αποτέλεσµα της περιόδου 1.1-31.3.2004 ποσού ευρώ 232.652,74 της
απορροφούµενης FEEDUS A.E.B.E. (βλέπε σηµείωση 1).
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4.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Οικόπεδα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ µεταφορές
Επανεκτίµηση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές/ µεταφορές
Επανεκτίµηση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2005

757.320,01

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

7.560.151,72
48.815,92
-98.314,68

235.890,17

8.191,00

4.166.900,00
25.455,31
-115.205,35
73.588,04

765.511,01

4.150.738,00

7.510.652,96

0,00

0,00
-127.202,82

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

503.614,57
26.172,99

25.573,10
786.535,50
-36.013,57

13.249.449,57
886.979,72
-249.373,43
81.779,04

236.050,34

529.787,56

776.095,03

13.968.834,90

-2.657.547,07
-1.039.410,01
46.355,85

-147.980,41
-24.416,77

-367.396,15
-55.401,24

0,00

-3.172.923,63
-1.246.430,84
46.355,85
127.202,82

160,17

127.202,82
0,00

0,00

-3.650.601,23

-172.397,18

-422.797,39

0,00

-4.245.795,80

765.511,01

4.150.738,00

3.860.051,73

63.653,16

106.990,17

776.095,03

9.723.039,10

765.511,01

4.150.738,00
1.102,50

7.510.652,96
95.636,63

236.050,34
6.307,65
-6.144,07

529.787,56
28.140,05
-1.747,34

776.095,03
2.010.491,76
-2.234,43

13.968.834,90
2.141.678,59
-10.125,84

765.511,01

4.151.840,50

7.606.289,59

236.213,92

556.180,27

2.784.352,36

16.100.387,65

0,00

0,00
-98.077,67

-3.650.601,23
-781.766,23

-172.397,18
-15.380,39
1.843,22

-422.797,39
-40.702,86
1.770,66

0,00

-4.245.795,80
-935.927,15
3.613,88

0,00
765.511,01

-98.077,67
4.053.762,83

-4.432.367,46
3.173.922,13

-185.934,35
50.279,57

-461.729,59
94.450,68

0,00
2.784.352,36

-5.178.109,07
10.922.278,58
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Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού 3.156.903,89 για
ασφάλεια µακροπρόθεσµου δανείου της Ε.Τ.Ε. το υπόλοιπο του οποίου την 30η Σεπτεµβρίου 2005
ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 888.534,11

5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικό
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ µεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

49.617,42
32.925,00
0,00
82.542,42

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές/ µεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

-17.842,83
-21.415,27
0,00
-39.258,10
43.284,32

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005

82.542,42
0,00
0,00
82.542,42

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2005

-39.258,10
-17.312,52
0,00
-56.570,62
25.971,80

6. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην
ίδια φορολογική αρχή.
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής:
30.9.05

31.12.2004

Υπόλοιπο αρχής περιόδου

496.936,70

43.110,55

Χρέωση/πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων

-95.541,71

149.750,68

0,00

304.075,47

401.395,00

496.936,70

Φόρος που πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
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Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αναπροσαρµογή ακινήτων
στην εύλογη αξία και
απόσβεση µε βάση την
ωφέλιµη ζωής τους
Στις 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρέωση/ πίστωση στα ιδία κεφάλαια
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2005

-304.075,47
0,00
304.075,47
0,00
-68.177,30
-68.177,30

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
∆ιαγραφή εξόδων
πολυετούς
απόσβεσης

Πρόβλεψη
υποχρέωσης
παροχών
συνταξιοδότησης

Στις 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

216.503,24

-1.113,46

140.451,84

-8.655,61

347.186,02

96.858,28

25.155,06

-7.152,80

34.890,15

149.750,68

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

313.361,52

24.041,61

133.299,04

26.234,54

496.936,70

-71.698,20

5.727,12

-1.437,30

40.043,96

-27.364,41

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2005

241.663,32

29.768,73

131.861,74

66.278,50

469.572,29

Προβλέψεις
αποµείωσης
πελατών

Λοιπά

Σύνολο

7. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

30.9.2005
362.611,04
1.029.604,15
187.505,16
2.179.681,23
3.759.401,58

31.12.2004
117.218,74
1.840.713,70
116.643,89
1.169.142,71
3.243.719,04

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων την τρέχουσα
περίοδο 1.1-30.09.2005, ανέρχεται σε € 29.967.574,28.
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8. Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Μεταχρονολογηµένες επιταγές
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

30.9.2005
37.523.205,71
396.061,12
13.697.949,72
-412.067,94
51.205.148,61

31.12.2004
22.287.045,52
396.061,12
15.206.332,91
-416.559,49
37.472.880,06

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από
πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
9. Λοιπές απαιτήσεις

Προκαταβολές
Απαιτήσεις φόρων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

30.9.2005
39.481,45
3.103.986,15
55.624,76
3.199.092,36

31.12.2004
4.697,61
2.020.593,41
156.042,31
2.181.333,33

30.9.2005
1.464.458,87

31.12.2004
352.033,86

10.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και τις τράπεζες

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 7.841.631,00 διαιρούµενο σε 26.138.770
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Το “Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο” ανέρχεται στο ποσό των € 991.125,00.
Αριθµός
κοινών µετοχών

30 Σεπτεµβρίου 2005

Ονοµαστική
αξία

26.138.770,00

0,30
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Μετοχικό
κεφάλαιο

7.841.631,00

Κεφάλαιο υπέρ
το άρτιο

991.125,00
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12. ∆άνεια
30.9.05
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο δανείων

648.768,89
648.768,89
21.658.323,45
239.765,22
21.898.088,67

22.546.857,56

31.12.04
224.651,50
224.651,50
20.509.909,02
239.765,22
20.749.674,24
20.974.325,74

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω δανείων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές.
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
30.9.05
Μεταξύ 1 και 2 ετών
195.435,55
Μεταξύ 2 και 5 ετών
271.999,98
Πάνω από 5 έτη
181.333,36
Σύνολο
648.768,89

31.12.04
172.267,06
52.384,44
0,00
224.651,50

13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη
διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που
παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε
περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 (µέθοδος της προβεβληµένης πιστούµενης
µονάδας) και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη.
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:
Υπόλοιπο υποχρέωσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµίες που
καταχωρήθηκαν στην περίοδο
Υπόλοιπο υποχρέωσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Υπόλοιπο υποχρέωσης
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1.1.2004
1.1-31.12.04
1.1-31.12.04
1.1-31.12.04

135.548,67
8.200,00
2.273,00
-3.447,00

1.1-31.12.04
31.12.2004
1.1-30.9.05
30.9.2005

71.285,33
213.860,00
17.897,25
231.757,25
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
2005
4,50%
3,50%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

2004
4,50%
3,50%

14.
Επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά ενσώµατων πάγιων
αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Επιστροφές επιχορηγήσεων
Μεταφορά στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

30.9.2005
1.891.382,33
0,00
-307.496,01
1.583.886,32

31.12.2004
2.756.790,34
-455.949,95
-409.458,06
1.891.382,33

30.9.2005
10.465.020,96
15.678.646,73
849.099,25
26.992.766,94

31.12.2004
9.341.690,67
3.037.292,56
419.867,63
12.798.850,86

30.9.2005
71.296,16
975.154,68
2.182,20
705.888,90
1.754.521,94

31.12.2004
106.640,24
417.564,56
2.257,80
355.032,15
881.494,75

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προµηθευτές
Μεταχρονολογηµένες επιταγές
Υποσχετικές πληρωτέες
Σύνολο

16. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Λοιποί φόροι πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

17.

Έξοδα κατ’ είδος

1 Ιαν-30 Σεπ 2005
Αναλώσεις
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων
29.967.574,28
977.809,95
484.963,13
82.032,05
901.171,16

Έξοδα
διάθεσης
0,00
464.973,58
371.690,01
891.390,66
13.526,61

Έξοδα
διοίκησης
0,00
564.742,91
203.418,43
152.201,49
40.301,77

Έξοδα
έρευνας
0,00
312,43
24.000,00
2.161,50
-1.759,87

Σύνολο
29.967.574,28
2.007.838,88
1.084.071,57
1.127.785,70
953.239,67

32.413.550,57

1.741.580,85

960.664,60

24.714,07

35.140.510,10
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1 Ιαν-30 Σεπ 2004
Αναλώσεις
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων
18.920.105,24
887.841,30
320.727,19
75.572,73
905.486,52

Έξοδα
διάθεσης
0,00
368.630,91
249.825,19
886.891,55
17.582,63

Έξοδα
διοίκησης
0,00
478.352,67
174.746,66
298.117,80
21.166,20

Έξοδα
έρευνας
0,00
1.025,31
0,00
17.023,24
18.189,10

Σύνολο
18.920.105,24
1.735.850,20
745.299,04
1.277.605,31
962.424,46

21.109.732,98

1.522.930,28

972.383,33

36.237,65

23.641.284,25

18. Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Κέρδη από τη πώληση παγίων
Ζηµία από την αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ζηµία από απαξιωµένα αποθέµατα
Λοιπά
Σύνολο

30.9.05
307.496,01
18.846,27

30.9.04
336.498,88
0,00

0,00
-350.246,80
17.793,97
-6.110,55

-260.283,60
0,00
74.427,09
150.642,37

30.9.05

30.9.04

-894.871,02

-756.450,68

1.329,36
4.491,55
5.820,91
-889.050,11

2.714,35
0,00
2.714,35
-753.736,33

30.9.2005
1.069.333,57
95.541,71
1.164.875,28

30.9.2004
1.359.548,01
61.122,83
1.420.670,84

19. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (καθαρά)

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια
Έσοδα τόκων
-Τραπεζικές καταθέσεις
-Λοιποί
Σύνολο

20.Φόρος εισοδήµατος

Φόρος περιόδου
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο
Ο φόρος εισοδήµατος
περιόδου.

υπολογίστηκε προς 32% (2004: 35%) επί του φορολογικού κέρδους της
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Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε το φορολογικό
συντελεστή της Εταιρείας (2005:32%,2004:35%)
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων
χρήσεων
Φόροι

30.9.2005
4.806.437,30

30.9.2004
4.061.595,58

1.538.059,94
(385.595,66)

1.421.558,45
(212.810,86)

12.411,00

112.531,25

1.164.875,27

99.392,00
1.420.670,84

21. Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά στοιχεία και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που
αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη
διάρκεια της περιόδου εξαιρουµένων των τυχόν κατεχοµένων ιδίων µετοχών.

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

1.1-30.09.2005
3.641.562,03
26.138.770
0,14

1.1-30.09.2004
2.640.924,74
19.665.105
0,13

22. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς (κλάδοι δραστηριότητας)
O εταιρεία διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς:
1. Ιχθυοτροφών
2. Ζαχαρωδών προϊόντων
3. Τροφών για κατοικίδια ζώα (pet-food)
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τους 9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 έχουν ως εξής:
9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2005
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

36.199.932,95

4.453.206,00

188.969,11

0,00
36.199.932,95

0,00
4.453.206,00

0,00
188.969,11

5.904.461,87
-785.783,59
5.118.678,28

-109.169,51
-99.062,85
-208.232,36

-99.804,95
-4.203,67
-104.008,62
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PET

Μη
κατανεµηµένο

0,00
0,00

0,00

Σύνολο

40.842.108,06
0,00
40.842.108,06
5.695.487,41
-889.050,11
4.806.437,30
-1.164.875,28
3.641.562,02
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Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τους 9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2004 ήταν τα παρακάτω:
9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2004
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

23.869.663,06
0,00
23.869.663,06

4.436.310,73
0,00
4.436.310,73

5.164.067,12
-650.297,27
4.513.769,85

-348.735,21
-103.439,06
-452.174,27

Μη
κατανεµηµένο

PET

Σύνολο

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28.305.973,79
0,00
28.305.973,79

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.815.331,91
-753.736,33
4.061.595,58
-1.420.670,84
2.640.924,74

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2005
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

778.492,88
7.712,31

157.427,45
9.600,21

9 µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2004
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων παγίων

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

780.233,19
9.695,58

162.895,48
9.600,21

PET

Μη
κατανεµηµένο

Σύνολο

6,82

PET

935.927,15
17.312,52

Μη
κατανεµηµένο

0,00
0,00

0,00
0,00

Σύνολο

943.128,67
19.295,79

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια ανά τοµέα στις
30 Σεπτεµβρίου 2005και 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν τα ακόλουθα:
30 Σεπτεµβρίου 2005
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια

31 ∆εκεµβρίου 2004
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΖΑΧΑΡΩ∆Η

PET

Μη
κατανεµηµένο

Σύνολο

39.766.497,38
11.453.960,91
10.085,43

12.653.646,78
3.327.914,35
2.131.593,16

94.546,95
19,89
0,00

18.735.879,34
39.397.228,43
0,00

71.250.570,45
54.179.123,58
2.141.678,59

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

25.410.573,49
9.156.487,73
230.906,89
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ΖΑΧΑΡΩ∆Η

PET

9.662.497,71
3.212.038,66
688.997,83

56.012,44
0,00
0,00

Μη
κατανεµηµένο

18.453.958,12
25.857.804,33
0,00

Σύνολο

53.583.041,76
38.226.330,72
919.904,72
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∆ευτερεύων τύπος απεικόνισης - γεωγραφικοί τοµείς

Έλλαδα
Ευρωζώνη
Άλλες χώρες
Σύνολο

Πωλήσεις 1.1-30.9.05
39.743.161,12
728.329,04
370.617,90
40.842.108,06

Πωλήσεις 1.1-30.9.04
27.884.367,03
205.830,71
215.776,05
28.305.973,79

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

Πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο

Πωλήσεις 1.1-30.9.05
40.839.898,50
2.209,56
40.842.108,06

Πωλήσεις 1.1-30.9.04
28.303.201,78
2.772,01
28.305.973,79

23. Παροχές σε εργαζοµένους
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Ποβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

30.9.05
1.559.333,36
409.150,23

30.9.04
1.321.884,90
340.653,07

17.897,25
21.458,04
2.007.838,88

58.733,50
14.578,73
1.735.850,20

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005
σε 125 άτοµα .
24. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
∆εσµεύσεις που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση ενσώµατων παγίων
30.9.05
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

31.12.04

688.000,00

1.790.571,10

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Ο Όµιλος µισθώνει µεταφορικά µέσα µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά
µισθώµατα έχουν ως εξής:
30.9.05
31.12.04
Έως 1 έτος
88.213,50
8.048,86
Από 1-5 έτη
97.887,21
34.756,35
Περισσότερα από 5 έτη
0,00
0,00
186.100,71
42.805,21
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25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, ως εξής:
Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε τρίτους
Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις - Οικόπεδα & Κτίρια
Σύνολο

30.9.05
476.000,00
1.710,00
3.156.903,89
3.634.613,89

31.12.04

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες

30.9.05
154.910,69

30.9.04

0,00
4.421,00
1.936.903,89
1.941.324,89

26. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003 και συνεπώς οι φορολογικές
υποχρεώσεις των ανέλεγκτων περιόδων 1.1-31.12.2004 και 1.1-30.9.05 δεν έχουν καταστεί οριστικές.

27. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη.
Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΧΙΟΥ Α.Ε. Όλες οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των κατωτέρω περιόδων αφορούν συναλλαγές µε τη µητρική εταιρεία και τις θυγατρικές
της.
1/1 έως 30/9/2005
1/1 έως 30/9/2004
23.747.986,99
10.522.091,92
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

121.913,45

287.666,45

iii) Aγορές παγίων

193.987,00

....................

iv) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές

108.691,12

110.370,04

31.896.554,30
329.019,03

15.353.312,83
314.583,79

v) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από
πωλήσεις-αγορές αγαθών/ υπηρεσιών/ παγίων
- Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
- Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεµένων µε αυτή µερών διενεργούνται µε τους
ίδιους οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεµένα µέρη , κατά την
ίδια χρονική στιγµή.
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28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Όπως προαναφέρθηκε µε ηµεροµηνία 11/11/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών
του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-13094 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
δυνάµει στης οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ µε απορρόφηση της εταιρείας
FEEDUS A.E.B.E. Εκτός των ανωτέρω και στις πιθανές υποχρεώσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις
25 και 26 δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2005 τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών
καταστάσεων.
Χίος, 18 Νοεµβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

MΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Λ 771851

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.∆.Τ. Π 648182

ΡΟΣΕΤΟΣ Ρ. ΑΝΤΟΥΑΝ
Α.∆.Τ. Μ 044125

ΚΑΒΒΑ∆Α Ε. ΑΝΤΩΝΙΑ
Α.∆.Τ. Κ 787908
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