ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ‐ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ‐ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
Α.Β.Ε.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.",www.elgeka.gr, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση Έδρας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31.12.2009

31.12.2008

ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Αρμόδια Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ 57022
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44759/62/Β/99/0345
Θεσσαλονίκης
www.viotros.gr

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

6.581.196,34
(1.648.490,39)
0,00

5.132.427,50
923.768,84
525.000,00

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

10 Μάρτιος 2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)

4.932.705,95

6.581.196,34

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Με σύμφωνη γνώμη
Κατσιώτης Αλέξανδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ζεμπιλιάδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος
Κορόκας Κωνσταντίνος, Μέλος
Δρακοπούλου ΄Ελλη, Μέλος
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μέλος
Τοκτόκογλου Παρασκευάς, Μέλος
Μισαηλίδης Άνθιμος, Μέλος
Βασιλογιώργης Χαρίλαος, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2009

31.12.2008

9.329.450,75
113.583,59
387.356,67
2.421.556,96
3.588.339,41
1.058.557,74

9.351.178,53
143.400,27
9.788,77
4.641.497,68
4.976.307,67
2.234.896,25

16.898.845,12

21.357.069,17

1.906.500

1.906.500

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

(2.153.117,03)

948.897,80

656.630,67
596.851,41
5.595,49
(135.341,29)
(7.110,95)
(1.102,78)
374.737,11

419.587,12
113.400,42
0,00
(135.341,29)
4.700,03
(3.059,02)
667.577,44

2.219.940,72
2.086.689,01
(1.420.451,00)

(942.593,16)
2.120.205,90
(565.726,96)

Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού

(207.707,75)

(14.109,00)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

(322.755,41)
(35.603,60)

(663.665,59)
(331.925,48)

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Καθαρά (Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφής παγίων
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

3.026.205,95

4.674.696,34

Σύνολο εισροών από

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

4.932.705,95

6.581.196,34

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

1.657.254,60

1.617.948,21

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.000.050,00

1.933.350,00

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

959.952,59
7.827.856,43
2.178.280,15

1.168.516,39
8.007.301,17
3.666.705,27

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

(611.171,87)
13.196,61

(1.749.998,31)
200.593,29

Σύνολο υποχρεώσεων ( β )

11.966.139,17

14.775.872,83

Τόκοι εισπραχθέντες

1.102,78

3.059,02

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

16.898.845,12

21.357.069,17

Σύνολο εκροών από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

(596.872,48)

(1.546.346,00)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

10.772.693,48
1.662.840,03

17.623.856,31
4.605.475,66

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων

(1.779.482,70)

1.613.416,37

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι

(2.153.117,03)
504.626,64

948.897,80
(25.128,96)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα

(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)

(1.648.490,39)

923.768,84

0,00

0,00

(1.648.490,39)

923.768,84

0,00

0,00

(1.258.193,32)

1.897.662,20

Λοιπά συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

0,00

525.000,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

800.000,00
(1.900.294,96)

865.751,17
(1.849.950,00)

Σύνολο εκροών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

(1.100.294,96)

(459.198,83)

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

(39.912,84)

(387.596,62)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

213.691,07

601.287,69

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

173.778,25

213.691,07

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν
κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα
λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2009.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008.Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, λόγω φορολογικών ζημιών που εμφανίζει εντός της χρήσης. (Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά
στη σημείωση 14 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2009 για επισφαλείς & επίδικους
πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 905.033,40 ευρώ. Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές Προβλέψεις".
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2009 ανήλθε σε 97 άτομα και την 31/12/2008 σε 107 άτομα.
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2009 ανήλθε στο ποσό των 611.171,87 ευρώ
και κατά τη χρήση του 2008 στο ποσό των 1.749.998,31 ευρώ αντίστοιχα.
Τα ποσά των πωλήσεων - εσόδων & αγορών - εξόδων της Eταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά
από την έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 1.704.791,52 ευρώ και 176.416,54 ευρώ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τις συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχονται σε 374.492,17 ευρώ και 12.346,97 ευρώ αντίστοιχα. Οι συνολικές αμοιβές και συναλλαγές
των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας εντός της χρήσης 2009 ανήλθαν σε 393.891,57 ευρώ, ενώ δεν υπήρχαν υπόλοιπα από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Από την 1η Μαΐου 2009 η Εταιρία έχει μετεγκατασταθεί σε νέες (μισθωμένες) κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στον οικισμό Σίνδου του
Δήμου Εχεδώρου, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, και ως εκ τούτου έχει επέλθει αλλαγή στη Διεύθυνση της Έδρας της.
Στα ήδη δημοσιευμένα στον τύπο Στοιχεία & Πληροφορίες της Εταιρίας της 31/12/2008, έγιναν ορισμένες αναταξινομήσεις στην Κατάσταση
Ταμειακών Ροών για λόγους συγκρισιμότητας με την κλειόμενη χρήση.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
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