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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012,
περιόδου 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Δεν διενεργήθηκε υποτίμηση ποσού Ευρώ 1.439.857 στην αξία συμμετοχής σε θυγατρική
εταιρεία, επειδή αναμένεται ότι η παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών που θα αποφέρει η
αξιοποίηση της σύμβασης αντιπροσώπευσης προϊόντων ζάχαρης υπερβαίνει την αξία κτήσεως.
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".
Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγιναν
(στ) Άρθρο 42β § 5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν αναμορφώσεις στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες
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από το νόμο αποσβέσεις. Στη χρήση 2012 δεν διενεργήθηκαν καθόλου αποσβέσεις. Αν είχαν
διενεργηθεί αποσβέσεις θα ανέρχονταν σε ποσό Ευρώ 500.522,32
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος
της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη
τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους
αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία
(5) Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής
τιμής, η οποία ακολουθείται πάγια.
(6) Η υπεραξία επιχειρήσεως αποτιμήθηκε στην αξία της αρχικής καταχωρήσεως και δεν
διενεργήθηκαν αποσβέσεις
(7) Τα έξοδα εγκαταστάσεως αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Στη χρήση 2012 δεν διενεργήθηκαν καθόλου
αποσβέσεις. Αν είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις θα ανέρχονταν σε ποσό Ευρώ 19.398,23
(8) Η συμμετοχή σε συνδεμένη ανώνυμη εταιρεία αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως της. Η
εσωτερική λογιστική της αξία υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά Ευρώ 1.439.858,89.
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η
εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη
φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες
που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην
εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
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-

οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην
πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων
σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Η εταιρεία δεν είχε στη χρήση 2012 περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε Ξ.Ν.
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν διενεργούνται παγίως αποσβέσεις στο λογαριασμό «Υπεραξία Επιχειρήσεως» Στη χρήση
2012 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις και στα υπόλοιπα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία.
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή κινητών αξιών .
Δεν έγινε.
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό
νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως
του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
Δεν έγινε αναπροσαρμογή επειδή οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ήταν μικρότερες από τις
αξίες κτήσης τους.
§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΥΠΟΛ.31/12/11

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

341.491,01

ΥΠΟΛ.31/12/12
-

341.491,01

ΚΤΙΡΙΑ

2.647.020,25

3.000,00

2.650.020,25

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3.673.882,85

14.400,00

3.688.282,85

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

166.519,29

ΕΠΙΠΛΑ

423.635,19

12.137,40

3.876.594,04

5.550,00

13.283,85

-

-

13.283,85

1.503.570,00

4.100,00

6.000,00

1.501.670,00

12.645.996,48

39.187,40

6.000,00

12.679.183,88

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

166.519,29
435.772,59
3.882.144,04
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΥΠΟΛ.
31/12/11

ΑΠΟΣΒ
ΧΡΗΣΗΣ
-

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ
ΥΠΟΛ.31/12/12

-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
-

341.491,01

ΚΤΙΡΙΑ

1.360.824,62

1.360.824,62

1.289.195,63

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2.939.703,19

2.939.703,19

748.579,66

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

163.227,42

163.227,42

3.291,87

ΕΠΙΠΛΑ

415.100,81

415.100,81

20.671,78

48.910,31

3.833.233,73

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

48.910,31

-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

-

-

-

13.283,85

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

-

-

-

1.501.670,00

4.927.766,35

-

4.927.766,35

7.751.417,53

ΣΥΝΟΛΑ

-

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Π Ο Λ Υ Ε Τ Ο Υ Σ Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ω Σ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛ 2011

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΛ 2012

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

3.785.152,78

-

-

3.785.152,78

27.584,39

-

-

27.584,39

63.856,87

5.550,00

-

69.406,87

ΣΥΝΟΛΑ

3.876.594,04

5.550,00

-

3.882.144,04

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΛ 2011

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΑ

48.910,31

-

ΑΝΑΠ/ΣΤΟ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

-

ΥΠΟΛ 2012

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

-

-

3.785.152,78

22.067,52

-

22.067,52

5.516,87

26.842,79

-

26.842,79

42.564,08

-

48.910,31

3.833.233,73

-

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίσθηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.
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(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)".
Η εταιρεία απορρόφησε στη χρήση 2009 την μητρική της εταιρεία «ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 1/1/2009. Εξ αιτίας
της συγχώνευσης μεταξύ των άλλων ακυρώθηκε η αξία των μετοχών της απορροφούσας που κατείχε
πριν τη συγχώνευση η απορροφούμενη εταιρεία ποσού Ευρώ 4.303.800,00. Η αξία των μετοχών στα
βιβλία της απορροφηθείσας ανέρχονταν σε ποσό Ευρώ 7.597.880,00. Ο λογαριασμός της υπεραξίας
διαμορφώθηκε από τη διαφορά της αξίας της συμμετοχής (7.597.880,00-4.303.800,00=3.294.080,00).
Στο ποσό αυτό προστέθηκε και η μεταφερθείσα ζημία της απορροφηθείσας εταιρείας ποσού
Ευρώ 491.072,78 που ουσιαστικά αφορά τα έξοδα εξαγοράς και τους τόκους για την περίοδο από την
ημερομηνία εξαγοράς (27/11/2007) μέχρι την ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού μετασχηματισμού
(1/1/2009). Με βάση τα παραπάνω η υπεραξία διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 3.785.152,78.
§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο
από 10%.
Στην χρήση 2011 η εταιρεία εξαγόρασε το 98,33% του μετοχικού κεφαλαίου της «SL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», έναντι του συνολικού ποσού
Ευρώ 1.497.500. Το τίμημα έχει καταβληθεί υπό την αίρεση διατήρησης σύμβασης αντιπροσώπευσης
οίκου του εξωτερικού και για κάθε χρόνο την πενταετία 2012-2017 θα οριστικοποιείται το 1/5 του
κόστους κτήσης. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2012, ο
οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ανέρχεται σε Ευρώ 57.641,11, χωρίς να
αποτιμηθεί η παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών που θα αποφέρει η σύμβαση
αντιπροσώπευσης. Οι αναλυτικότερες πληροφορίες για την παραπάνω συμμετοχή έχουν ως εξής:
Επωνυμία
Έδρα
Κεφάλαιο
Νόμισμα
% Συμμετοχής
Αξία Κτήσεως
Ίδια Κεφάλαια 31/12/2012
Αναλογία σε Ίδια Κεφάλαια
(Υποτίμηση)
Ζημίες χρήσεως 2012 (προ φόρων)
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως 2012 που αναλογούν
στην ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.

SL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΙΟΣ
60.000,00
ΕΥΡΩ
98,33%
1.497.500,00
58.620,07
57.641,11
(1.439.858,89)
(1.379,93)
(1.356,89)

(β) Άρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η
Α.Ε., είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν υπάρχουν.
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(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία είναι θυγατρική της SESTINAL LTD, που εδρεύει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 41,
ΤΚ 1066 Λευκωσία Κύπρου και αριθμό Εμπορικού Μητρώου ΗΕ 253550. Η εταιρική νομοθεσία της
Κύπρου δεν επιβάλει τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ήδη με την απόκτηση του 98,33% του μετοχικού κεφαλαίου της «SL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατέστη μητρική εταιρεία που όμως απαλλάσσετε προς
το παρόν με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων επειδή δεν συγκεντρώνει τα αριθμητικά κριτήρια που απαιτούνται από το νόμο αυτό.
§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια': Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.
§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Αριθμός
Κοινές ονομαστικές μετοχές

30.900

Ονομ. Αξία
60,00 €

Συνολική αξία
1.854.000,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν
δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του
είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ’, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των
προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού.
Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ’ αριθμ.205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών
Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν.2065/92, δε σχημάτισε πρόβλεψη, ποσού Ευρώ 142 χιλ
περίπου, για σωρευμένες πιθανές υποχρεώσεις της, για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της
λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, Η παραπάνω πρόβλεψη έπρεπε να επιβαρύνει
κατά ποσό Ευρώ 173 χιλιάδες τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και να ωφελήσει κατά
ποσό Ευρώ 31 χιλ. τα αποτελέσματα της χρήσεως 2012.
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(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές
δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν
(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού
διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι
προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι
απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.
(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία με τα
συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου
μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Διενεργήθηκαν αγορές συνολικού ύψους Ευρώ 246.392,22 από την θυγατρική εταιρεία «SL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Κατά την 31/12/2012 υπήρχε
υποχρέωση προς την εταιρεία αυτή ποσού Ευρώ 35.375,84.
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με λοιπά συνδεόμενα μέρη εκτός από μέλη Δ.Σ. για τις οποίες
γίνεται αναφορά στην §11.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Περαιώθηκαν στη χρήση 2010 με βάση τις διατάξεις του Ν.2388/2010 όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις
της εταιρείας και της απορροφηθείσας εταιρείας «ΒΑΝΗΣ-ΡΟΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» μέχρι και τη χρήση 2009. Κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές μόνο οι
φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2010. Δεν έχει διενεργηθεί στη εταιρεία τακτικός έλεγχος με
συνέπεια να μην υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό πρόβλεψης για μελλοντικές
φορολογικές υποχρεώσεις.
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη για τη χρήση 2012 και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου ανέρχεται την 31/12/2012 σε Ευρώ 3.500,000 καλύπτεται
με προσημείωση ποσού Ευρώ 3.000.000 επί των ακινήτων της εταιρείας
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
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α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η
εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη
φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες
που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην
εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας,
καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα
ανακτηθεί.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".
"Έξοδα επομένων χρήσεων".
Δαπάνη
Ασφάλιστρα επομένων χρήσεων
Τέλη Κυκλοφορίας
Συνδρομές- εισφορές
Υποστήριξη μηχανογράφησης
Σύνολο

Ποσό
7.187,64
405,00
566,90
2.950,00
11.109,54
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"Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα".

Έσοδα
Αναλογία εσόδου σε κόστος διαφήμισης
Σύνολο

Ποσό
20.000,00
20.000,00

"Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".
Δαπάνη
Τόκοι Πληρωτέοι
Λογαριασμοί Ύδρευσης Πληρωτέοι
Λογαριασμοί Ηλεκτροδότησης πληρωτέοι
Λογαριασμοί Σταθερής Τηλεφωνίας πληρωτέοι
Λογαριασμοί κινητής Τηλεφωνίας πληρωτέοι
Σύνολο

Ποσό
26.703,86
400,00
1.500,00
200,00
400,00
29.203,86

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

Ευρώ 14.475,31

Εγγυητικές Επιστολές

Ευρώ 69.643,50

Παραλήπτες Εγγυητικών Επιστολών
Ο.Α.Ε.Δ.
SYRAL BELGIUM
Σύνολο

Ποσό
9.643,50
60.000,00
69.643,50

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Έχει παραχωρηθεί υπέρ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ
3.000.000 επί των ακινήτων της εταιρείας.
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§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Χορηγήθηκαν μικτές αποδοχές ποσού Ευρώ 129.659,28 στα μέλη της Διοίκησης για παροχή
εξαρτημένης εργασίας. Στις παραπάνω αποδοχές αναλογούν εργοδοτικές εισφορές ποσού Ευρώ
33.103.29.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας
Δεν έχουν αποχωρήσει στη χρήση μέλη της διοίκησης. Η σωρευμένη μέχρι την 31/12/2012
πρόβλεψη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία
για συνταξιοδότηση ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 28.723,33
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)
Την 31/12/2012 υπήρχαν απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους
Ευρώ 258.371,68.
§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφ. α') .
(1) Βιομηχανικής δραστηριότητας
- εσωτερικού €
- εξωτερικού €
Σύνολο
€

4.401.384,50
337.641,76
4.739.026,26

(2) Εμπορικής δραστηριότητας:
- εσωτερικού
€
- εξωτερικού
€
Σύνολο
€

1.650.365,34
29.459,42
1.679.824,76

(3) Πωλήσεις Υπηρεσιών
- εσωτερικού
€
- εξωτερικού
€
Σύνολο
€
Γενικό Σύνολο €

1.963,70
0
1.963,70
6.420.814,72

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό
(υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο
"εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
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Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
Έμμισθο προσωπικό :
Ημερομίσθιο προσωπικό:
Σύνολο προσωπικού

18 άτομα
27 άτομα
45 άτομα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Έμμισθου προσωπικού:
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Σύνολο

440.290,17
123.579,21
563.869,38

Ημερομίσθιου προσωπικό
Μισθοί

414.818,58

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

119.462,40

Σύνολο

534.280,98

Λοιπές παρεπόμενες παροχές
Αποζημιώσεις Απολύσεως
Γενικό Σύνολο

4.304,92
70.419,98
1.172.875,26

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά
των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02
και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)
‘‘Έκτακτα και ανόργανα έξοδα’’
Συναλλαγματικές διαφορές

2.541,11

‘‘Έκτακτα και ανόργανα έσοδα’’
Συναλλαγματικές διαφορές

3.328,31

‘‘Έκτακτες ζημίες’’
Ζημίες από καταστροφή ακαταλλήλων αποθεμάτων

7.410,50

Σελίδα 12

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".
‘‘Έσοδα προηγούμενων χρήσεων’’
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Λοιπές πιστωτικές διαφορές

500,00
1.262,31
1.762,31

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το
οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης,
των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών,
των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες».
Στη χρήση χρεώθηκε ποσό Ευρώ 5.940,00 για αμοιβή του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως 2011, και ποσό Ευρώ 5.940,00 για αμοιβή φορολογικού ελέγχου της
χρήσεως 2011. Δεν χρεώθηκαν αμοιβές για λοιπές υπηρεσίες.
§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της
αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Η εταιρεία λόγω της οικονομικής κρίσης παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών. Η μείωση
αυτή αυτής οφείλεται σε απόφαση της διοίκησης της εταιρείας να περιορίσει ή και να διακόψει
συνεργασίες με επισφαλείς πελάτες, σε ακυρώσεις εξαγωγών προς χώρες της Ευρώπης λόγω του κακού
κλίματος που επικράτησε στην χώρα στην διάρκεια των εκλογών του καλοκαιριού, και στη μείωση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Η μείωση πωλήσεων, οι αποζημιώσεις προσωπικού και η
σημαντική αύξηση των Πρώτων Υλών επέδρασε στην κερδοφορία της και πραγματοποίησε ζημίες στην
κλειόμενη χρήση. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας για την δυνατότητα της
εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της. Εκτιμούμε ότι η εταιρεία με τα μέτρα που πήρε
θα επανέλθει στην κερδοφορία των προηγουμένων ετών. Συγκεκριμένα η εμπορία νέων προϊόντων
Ζάχαρης θα προσφέρει πωλήσεις και κερδοφορία, η μείωση του προσωπικού και η χρησιμοποίηση του
ως εποχιακού με τη μείωση μισθών θα μείωση τις δαπάνες, ενώ η σταδιακή αποκλιμάκωση των πρώτων
υλών που διαφαίνεται από το καλοκαίρι του 2013 θα αυξήσει τα περιθώρια κέρδους.
Η έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή
συνέχιση της δραστηριότητάς της αφού η εταιρεία έχει επιλέξει συνεργασίες με αξιόπιστους πελάτες και
τα όρια των εγκεκριμένων δανειοδοτήσεων είναι επαρκή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Σημειώνουμε ότι ήδη έγινε αναδιάρθρωση των δόσεων του ομολογιακού δανείου που θα προσφέρει
επιπλέον ρευστότητα ποσού Ευρώ 250.000 στις χρήσεις 2013 & 2014. Η αναδιάρθρωση αυτή
εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης σε καμία δανειακή σύμβαση δεν υπάρχει ρήτρα που
να εξαρτά τη χρηματοδότηση από συγκεκριμένους αριθμοδείκτες των οικονομικών καταστάσεων.
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Τέλος σημειώνουμε ότι η επίδραση των διαφοροποιήσεων, στην αποτίμηση της υπεραξίας, της
συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία, των παγίων καθώς και ο μη σχηματισμός πρόβλεψης για
αποζημίωσης προσωπικού σε σχέση με τους κανόνες αποτίμησης του Ε.Γ.Λ.Σ., που συνολικά
υπερβαίνουν την καθαρή θέση που εμφανίζεται στο Ισολογισμό δεν αποτελεί εμπόδιο για την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας αφού αναφέρονται σε προβλεπόμενες ζημίες και
υποτιμήσεις και δεν επηρεάζουν κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Χίος, 31 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΟΡΡΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΠΑΠΑΜΟΝΙΟΥΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΣ

ΑΔΤ: ΑΙ 025529

Α.Δ.Τ. : Χ 225664

ΑΔΤ: ΑΒ 558319

Α.Δ.Τ. : Α Ε-937959

& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν προσάρτημα που αποτελείται από 13 σελίδες, περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχαήλ Ιωάν. Τσιάβος
Αρ Μητρ ΣΟΕΛ 14971
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
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