ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33360/04/Β/95/166 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1931901000
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(Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗΣ A.E.» την 26η Μαρτίου 2013 και
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.trofodomiki.gr Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για ορισμένα
οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’
…
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
ης
οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ‘‘ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
η
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190, αφού τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά, και στην πρόταση της
Διοίκησης της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη αύξηση, τα
δεδομένα αυτά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει
σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη
γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14831
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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EKΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και
την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των
Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ - ΝΑΟΥΣΗΣ, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 56,51%.
Η εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και την προηγούμενη, δεν είχε συναλλακτική
δραστηριότητα.
Α.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
1.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε € 21 χιλ.,έναντι 20 χιλ. ευρώ το 2011

2.

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €20 χιλ., έναντι 0 χιλ. ευρώ το 2011

3.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και όπως απεικονίζεται και στον Ισολογισμό, στη
κλειόμενη χρήση η εταιρία παρουσίασε ζημίες της τάξεως των € (47) χιλ., έναντι (66)
χιλ. ευρώ το 2011.

Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση ανήλθε σε € 279 χιλ. και αναλύεται σε :
-Λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 279 χιλ.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Παθητικού στη χρήση ανήλθε σε € 279 χιλ. και αναλύεται σε :
-Ίδια Κεφάλαια € (1.256) χιλ.
-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις € 1.535 χιλ.
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Πικέρμι, 26/03/2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σημ

31/12/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

12

231

231

231

231

0
47
1
48

0
64
5
69

279

300

9

178
4.388
(5.822)
(1.256)

178
4.388
(5.775)
(1.209)

8
8
8

1.534
1
0

1.507
2
0

1.535

1.509

279

300

Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7
7
6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ζημίες εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Σημ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα δραστηριότητας
Άλλα έσοδα
Άλλα έξοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

31/12/2012

31/12/2011

0
0
0
1
(20)
0
(21)

0
0
0
0
0
0
(20)

(40)

(20)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζημίες προ φόρων

4

(7)
(47)

(0)
(20)

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες μετά από φόρους (A)

5

0
(47)

(46)
(66)

0

0

(47)

(66)

(0,0524)

(0,0731)

(40)

(20)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/(ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή –βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2011
178

4.388

(5.709)

(1.143)

0

0

(66)

(66)

178

4.388

(5.775)

(1.209)

0

0

(47)

(47)

178

4.388

(5.822)

(1.256)

Αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο την 31.12.2011
Αποτέλεσμα (ζημίες) χρήσεως
Υπόλοιπο την 31.12.2012

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
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

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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31/12/2011

(47)

(20)

7

0

16
27

(4)
27

(7)
0
(4)
0

0
0
4
0

0

0

(4)

4

5
1

1
5

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο:Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σ.Μπουτάρης, μέλος
Χριστίνα Κ.Μπουτάρη, μέλος

Έδρα Εταιρίας:

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:
Ελεγκτική Εταιρία:

20ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος
Τ.Κ.190 09, Πικέρμι
Αττικής

33360/04/Β/95/166
1931901000
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ.Νέγρη 3
Τ.Κ.112 57, Αθήνα
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η Α.Ε.

ΣΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής Εταιρία) δραστηριοποιείται στον τομέα «Παραγωγή και
εμπορία οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών».
Η εταιρία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων
εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33360/04/Β/95/166.
Η εταιρία έχει την έδρα της στην Αττική, επί του 20ου χιλ. Λ. Μαραθώνος του Δήμου Πικερμίου,
Αττικής.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο Νάουσας, και
Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 56,51%.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2012, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 26η Μαρτίου 2013.
Η εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και την προηγούμενη, δεν είχε συναλλακτική
δραστηριότητα.

2. Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρία
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε αφορούν τη χρήση
2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012), και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Εταιρία εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ από την 1η Ιανουαρίου 2005, με ημερομηνία μετάβασης την 01/01/2004.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες
περιόδους των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν
γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται στο προσάρτημα.
Επειδή, οι συσσωρευμένες ζημίες είναι μεγαλύτερες από το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή
του της 26.03.2013, αποφάσισε να θέσει το θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, για την άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, είναι μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά 1.487 χιλ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη μας όμως ότι οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι
οποίες την 31.12.2012 είναι 1.514 χιλ. ευρώ και οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες είναι 38 χιλ. ευρώ. Δηλαδή, το
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας, αφαιρουμένων των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες εταιρείας, υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών
της στοιχείων κατά 11 χιλ. ευρώ.
Έχοντας υπόψη τόσο την θέληση των μετόχων για τη στήριξη της εταιρείας όσο και την προτεινόμενη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πιστεύουμε στην απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας .
Με βάση τα προαναφερόμενα, τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς αλλά και τις προοπτικές για την
επόμενη περίοδο, η διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί
µια κατάλληλη παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της.

2.2. Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των γηπέδων, αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείωνΜεταγενέστερες
δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται
ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί
αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.

2.3. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την
ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) καταχωρούνται 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
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Το
ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.

2.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

2.5. Φορολογία Εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή που αναμένεται να ισχύει
κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία
προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
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.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.
Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12
μήνες.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2012
4. Κόστος χρηματοδότησης
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας, συμπεριλαμβάνονται:
Κόστος χρηματοδότησης

31/12/2012

Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα

31/12/2011
7

0

5. Φόροι εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
Φόροι εισοδήματος

31.12.2012

31.12.2011

Τρέχον φόρος εισοδήματος

0

0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής του
φορολογικού συντελεστή στον υπολογισμό του
Φόρος διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
(περαίωση Ν.3888/2010)

0

46

0

0

0

0

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

0

46

Για τη χρήση 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 και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Λογιστή.
Η εταιρία ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την
περαίωση του Ν. 3888/2010. Το κόστος αυτής της τακτοποίησης ανήλθε στο ποσό των 2 € χιλ.
Δεδομένου ότι η εταιρία έχει σωρευμένες φορολογικές ζημίες και δεν προβλέπεται να προκύψουν
επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 2010 δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2011

31.12.2012
0
1
1
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7. Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων της Εταιρίας, που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Πελάτες

31/12/2012

31/12/2011
350

Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

270

270

(620)

(620)

0
196
348
38

0
212
348
38

(534)

(534)

47

64

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιποί Χρεώστες
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

350

Λοιπές απαιτήσεις

8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προμηθευτές
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές και λοιπές βρχ/σμες υποχρεώσεις

31/12/2012

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρίες

31/12/2011
1.514

1.494

20

13

1.534

1.507

Φόροι

1

2

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0

0

Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 178.201,10
διαιρούμενο σε 509.146 κοινές

μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία. Οι μετοχές της

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗΣ Α.Ε. δεν είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

10. Διαχείριση Κεφαλαίου
α) Πολιτική της εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η
διοίκηση παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε
σχέση με τα Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 20% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια. Περιστασιακά
και σε περιόδους χαμηλών τιμών της μετοχής και ύπαρξης πλεοναζόντων ταμιακών διαθεσίμων, αγοράζονται
ίδιες μετοχές, με σκοπό την πώλησή τους σε περιόδους ανόδου της τιμής, για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων
κεφαλαίων.
β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση
άλλου μέτρου.
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική
απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
v. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από
την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο
δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον
65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι
τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν
στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

γ) Η εταιρία δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια, και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 και 47 του Κ.Ν.
2190/1920, αφού τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά.

11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πρόσωπα, που
παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής:
α) Έσοδα

0

β) Έξοδα

4

γ) Απαιτήσεις

38

δ) Υποχρεώσεις

1.514

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

12. Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής
αιτίες:
31/12/2011

31/12/2012
Από την άμεση λογιστική απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που
φορολογικά θα διακανονιστούν μετά την έκδοση τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων

231

231

13. Αμοιβές Ελεγκτών
Οι αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 5.720,00 ευρώ για τον
τακτικό έλεγχο και σε 2.000,00 ευρώ για τη φορολογική συμμόρφωση. Πέραν των ανωτέρω, δεν
παρασχέθησαν άλλες υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν υπήρξε άλλη επιβάρυνση.
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

14. Λοιπές πληροφορίες
Η Εταιρία δεν έχει προσωπικό.

15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Με βάση το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίσθηκε στις αρχές του 2013, για τη χρήση 2013 και
μεταγενέστερα, ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων ανέρχεται σε 26% και των μερισμάτων σε 10%.
Η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων, λόγω της ύπαρξης ζημιών.
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τα οποία θα έπρεπε ή
να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος
(ΑΔΤ Ε/179446)

Το μέλος του Δ.Σ.

Χριστίνα Κ.Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑΗ/097306)
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Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ηλίας Α. Χωρεμιώτης
(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921)

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 33360/04/Β/95/166 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1931901000
Έδρα: 20ο Χλμ.Λ.Μαραθώνος - 19009 Πικέρμι - Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, 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 ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και
Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.trofodomiki.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος
Μέλη Δ.Σ : Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Χριστίνα Κ.Μπουτάρη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2013

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

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

(4)

4

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

0

0

Νόμιμος Ελεγκτής:Συλεούνης Δ. Κωνσταντίνος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14831)
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

(47)

(20)

0
7

0
0

16
27

(4)
27

(7)
0

0
0

31.12.2011

0
231
48
279

0
231
69
300

178
(1.434)
(1.256)
1.535
1.535

178
(1.387)
(1.209)
1.509
1.509

279

300

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

0

0

(4)

4

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

5

1

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1

5

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

Πρόσθετα στοχεία και Πληροφορίες
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές της
31.12.2011.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρίας.

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 0 άτομα. Κατά την 31.12.2011 ήταν 0 άτομα.

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

(40)

(20)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(47)
(47)

(20)
(66)

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(47)

(66)

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

(0,0524)

(0,0731)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(40)

(20)

4. Το θέμα έμφασης αφορά στο ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 (αρνητικά Ίδια Κεφάλαια) το
γεγονός αυτό, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.
5. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
της εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη
Στενήμαχο Νάουσας, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 56,51%.

6. Η Εταιρία έχει τακτοποιηθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009 με την περαίωση του Ν. 3888/2010.
Αναλυτικότερα για την ανέλεγκτη χρήση 2010 βλέπε σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων.
7. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
-υποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης 2

0

-ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

0

-λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού)
8. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
9. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24
α) Έσοδα
β) Έξοδα

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31.12.2012

31.12.2011

(1.209)
(47)

(1.143)
(66)

(1.256)

(1.209)

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

31/12/2012
0
4
38
1.514
0
0
0

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
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