
 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ. - ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ 2008 (ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008 

ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008) 
 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2008  31/12/2007 

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    

Δλζώκαηα πάγηα (ζεκ. 1) 3.993.672,65  4.115.392,06 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 43.769,53  53.253,65 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 5.797,33  6.034,23 

Σύνολο πάγιοσ ενεργηηικού 4.043.239,51  4.174.679,94 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    

Απνζέκαηα (ζεκ. 2) 2.172.745,32  2.530.417,08 

Απαηηήζεηο από πειάηεο (ζεκ. 3) 2.491.697,64  2.958.326,36 

Λνηπέο απαηηήζεηο (ζεκ. 4) 20.498,18  52.674,59 

Γηαζέζηκα & ρξεκαηηθά ηζνδύλακα (ζεκ. 5) 562.261,19  239.021,63 

Σύνολο κσκλοθορούνηων περιοσζιακών ζηοιτείων 5.247.202,33  5.780.439,66 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 9.290.441,84  9.955.119,60 

    

ΠΑΘΗΣΙΚΟ    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ    

Μεηνρηθό θεθάιαην (ζεκ. 6) 1.882.500,00  1.882.500,00 

Απνζεκαηηθό από ππέξ ην άξηην 642.663,72  642.663,72 

Λνηπά απνζεκαηηθά (ζεκ. 7) 1.153.342,81  1.153.342,81 

Κέξδε / δεκίεο εηο λέν (ζεκ. 8) -1.030.170,63  -603.575,73 

Ίδια κεθάλαια αποδιδόμενα ζηοσς μεηότοσς 2.648.335,90  3.074.930,80 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,00  0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (α) 2.648.335,90  3.074.930,80 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα (9) 2.869.349,42  2.228.045,42 

Αλαβαιόκελνη θόξνη 247.983,68  303.662,58 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ (ζεκ. 10) 24.022,00  23.320,00 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο (ζεκ. 11) 757.423,62  620.807,52 

Σύνολο μακροπροθέζμων σποτρεώζεων 3.898.778,72  3.175.835,52 

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο (ζεκ. 12) 1.620.785,95  2.389.465,89 

Τπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 701.048,74  1.196.426,28 

Τπνρξεώζεηο γηα ηξέρνπζα θνξνινγία 0,00  0,00 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο (ζεκ. 13) 421.492,52  118.461,11 

Σύνολο βρατσπροθέζμων σποτρεώζεων 2.743.327,21  3.704.353,28 

Σύνολο Υποτρεώζεων (β) 6.642.105,93  6.880.188,80 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 9.290.441,84  9.955.119,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2008 (1/1 - 30/9/2008) 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

  31/12/2008  31/12/2007 

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ (ζεκ. 14) 3.845.680,89   4.588.534,56 

Κόζηνο πσιήζεσλ (ζεκ.15) 3.589.393,54   4.104.336,64 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 256.287,35   484.197,92 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο (ζεκ. 16) 63.560,80   90.412,84 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (ζεκ. 17) -126.713,07   -119.039,54 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (ζεκ. 18) -372.600,21   -369.625,36 

Λνηπά έζνδα / έμνδα (ζεκ. 19) 143.913,32   106.967,40 

Κέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ -35.551,81   192.913,26 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -349.255,97   -329.612,57 

Κέξδε πξν θόξσλ -384.807,78   -136.699,31 

Αλαβαιόκελε θνξνινγία -3.887,01   -5.963,46 

Ωθέιεηα από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αλαβαιόκ. θνξνινγίαο 50.081,79   39.111,28 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο -338.613,01   -103.551,49 

Καηαλέκνληαη ζε:       

Μεηόρνπο Δηαηξείαο       

Μεηόρνπο Μεηνςεθίαο       

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξώ)       

Πξνηελόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε Δπξώ)       

 
 

(1) Μεηαβοιές Παγίωλ ζηοητείωλ Περηόδοσ 2008 (1/1 - 31/12/2008) 

         

Καηεγνξία Παγίσλ 
Αξρηθή αμία 
31/12/2007 

Μεηαβνιέο πεξηόδνπ         
1/1 - 30/9/2008 πλνιηθή 

αμία 
πεξηόδνπ 

Απoζβέζεηο 
Αλαπόζβεζηε 

αμία 
Απμήζεηο Μεηώζεηο 

Έσο 
31/12/2007 

Πεξηόδνπ ύλνιν 

Γήπεδα - Οηθόπεδα 356.000,00 151.788,00 0,00 507.788,00 0,00 0,00 0,00 507.788,00 

Κηίξηα θαη Σερληθά έξγα 1.638.980,47 112.153,32 0,00 1.751.133,79 342.209,24 59.917,38 402.126,62 1.349.007,17 

Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαη/ζεηο & 
ινηπόο κερ/γηθόο εμνπιηζκόο 3.762.936,82 8.001,68 0,00 3.770.938,50 1.446.560,22 317.401,84 1.763.962,06 2.006.976,44 

Μεηαθνξηθά κέζα 167.784,63 15.882,35 0,00 183.666,98 44.320,01 19.638,79 63.958,80 119.708,18 

 Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 122.614,85 655,00 0,00 123.269,85 99.835,24 13.241,75 113.076,99 10.192,86 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνια 6.048.316,77 288.480,35 0,00 6.336.797,12 1.932.924,71 410.199,76 2.343.124,47 3.993.672,65 

 
 
 

(2) Αλάισζε Αποζεκάηωλ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Δκπνξεύκαηα 18.577,88  27.782,73 

Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή 1.340.034,36  1.291.984,61 

Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά 814.133,08  1.210.649,74 

ύλνιν απνζεκάησλ 2.172.745,32  2.530.417,08 

    

 

 

 

 

 

 

    



(3) Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 31/12/2008  31/12/2007 

Πειάηεο 678.251,61  826.533,34 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 41.192,91  41.968,27 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 249.972,38  979.755,46 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 224.300,94  72.706,99 

Δπηηαγέο ζε εγγύεζε ζε ηξάπεδεο 1.377.979,80  1.117.362,30 

ύλνιν 2.571.697,64  3.038.326,36 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο 80.000,00  80.000,00 

Τπόινηπν απαηηήζεσλ από πειάηεο 2.491.697,64  2.958.326,36 

 

(4) Λνηπέο απαηηήζεηο 

 31/12/2008  31/12/2007 

Υξεώζηεο Γηάθνξνη 651,73  4.940,19 

Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 850,00  1.670,30 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 18.996,45  46.064,10 

Έμνδα επόκελσλ πεξηόδσλ 0,00  0,00 

ύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ 20.498,18  52.674,59 

    

    

(5) Γηαζέζηκα θαη ρξεκαηηθά ηζνδύλακα 

 31/12/2008  31/12/2007 

Σακείν (ζε κεηξεηά) 256,36  891,23 

Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο 562.004,83  238.130,40 

ύλνιν Γηαζεζίκσλ 562.261,19  239.021,63 

    

    

(6) Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 1.882.500,00 € θαη δηαηξείηαη ζε 62.750 θνηλέο νλνκαζηη- 

θέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30,00 € ε θάζε κεηνρή. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη εμνθιεζεί 

πιήξσο.    

    

    

(7) Λνηπά απνζεκαηηθά 

 31/12/2008  31/12/2007 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπώλ πεξηνπζ. ζηνηρείσλ 983.673,43  983.673,43 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 9.238,65  9.238,65 

 Έθηαθηα απνζεκαηηθά 38.723,39  38.723,39 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ 121.583,12  121.583,12 

Πνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 124,22  124,22 

ύλνιν 1.153.342,81  1.153.342,81 

    

    

(8) Κέξδε / δεκίεο εηο λέν 

 31/12/2008  31/12/2007 

Κέξδε / δεκίεο πξνεγνύκελσλ θνξνινγηθώλ πεξηόδσλ -603.575,73  -500.024,24 

 +Καζαξά απνηειέζκαηα θέξδε / δεκίεο πεξηόδνπ -384.807,78  -136.699,31 

 + Ωθέιεηα από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αλαβαιόκ. θνξνινγίαο 50.081,79  39.111,28 

 - Γηαθνξέο θνξνινγ. ειέγρνπ πξνεγ. ρξήζεσλ -87.981,89  0,00 

 - Φόξνο εηζνδήκαηνο από ηελ αλαγλώξηζε ηεο αλαβ. Φνξνι. -3.887,01  -5.963,46 

ύλνια 
-

1.030.170,62  -603.575,73 

    



    

(9) Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 

 31/12/2008  31/12/2007 

Γάλεηα ηξαπεδώλ 3.225.685,42  2.597.121,42 

Μείνλ: Βξαρππξόζεζκν κέξνο 356.336,00  369.076,00 

Τπόινηπν καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 2.869.349,42  2.228.045,42 

    

    

(10) Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ 

Ζ πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία, απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε από αλεμάξηεην αλαινγηζηή. 

 31/12/2008  31/12/2007 

Τπόινηπν αξρήο πεξηόδνπ 23.320,00  18.076,00 

Κόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ 702,00  5.244,00 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 24.022,00  23.320,00 

    

    

(11) Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 31/12/2008  31/12/2007 

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ αξρήο πεξηόδνπ 620.807,52  728.080,29 

+ Δηζπξαρζείζεο επηρνξεγήζεηο κέζα ζηελ πεξίνδν 280.982,50  0,00 

 - Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ 144.366,40  107.272,78 

Τπόινηπν ινγαξηαζκνύ επηρνξεγήζεσλ 757.423,62  620.807,52 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00  0,00 

ύλοιο ιοηπώλ καθροπροζέζκωλ σποτρεώζεωλ 757.423,62  620.807,52 

    

    

(12) Βρατσπρόζεζκες ηραπεδηθές σποτρεώζεης 

 31/12/2008  31/12/2007 

Γάλεηα ηξαπεδώλ 1.264.449,95  2.020.389,89 

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επόκελε ρξήζε 356.336,00  369.076,00 

ύλοιο βρατσπροζέζκωλ ηραπεδηθώλ σποτρεώζεωλ 1.620.785,95  2.389.465,89 

    

    

(13) Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 31/12/2008  31/12/2007 

Τπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο ινγαξηαζκνύο 25.138,78  31.808,83 

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 75.901,30  33.424,21 

Πηζησηέο δηάθνξνη 35.904,75  38.337,05 

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε (πιελ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο) 284.547,69  14.891,02 

Έμνδα πεξηόδνπ δνπιεπκέλα 0,00  0,00 

ύλνιν ινηπώλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 421.492,52  118.461,11 

    

    

(14) ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΣΆ ΣΑΚΩΓ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 602.679,03  733.924,34 

πσιήζεηο πξντόλησλ 3.153.527,54  3.826.137,01 

Παξνρή ππεξεζηώλ 89.474,32  28.473,21 

ύλνιν 3.845.680,89  4.588.534,56 

    

    



(15) ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΩΛΗΔΩΝ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Κόζηνο πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ 512.277,18  623.835,69 

Κόζηνο πσιήζεσλ πξντόλησλ 3.014.484,34  3.463.701,76 

Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 62.632,02  16.799,19 

ύλνιν 3.589.393,54  4.104.336,64 

    

    

(15α) Αλάιπζε Κόζηνπο Πσιεζέλησλ Πξντόλησλ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Κόζηνο Α΄ Τιώλ - Β΄ Τιώλ - Τιηθώλ πζθεπαζίαο - Αλαι. 2.101.450,37  2.558.745,63 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 454.530,38  478.987,00 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 18.541,52  20.425,00 

Παξνρέο ηξηηώλ 54.108,13  72.010,21 

Φόξνη - ηέιε 0,00  0,00 

Γηάθνξα έμνδα 21.687,42  19.663,58 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 364.166,52  313.870,34 

ύλνιν 3.014.484,34  3.463.701,76 

    

    

(15β) Αλάιπζε Κόζηνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Κόζηνο Α΄ Τιώλ - Β΄ Τιώλ - Τιηθώλ πζθεπαζίαο - Αλαι. 13.215,25  0,00 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 30.627,27  11.760,44 

Γηάθνξα έμνδα 5.636,80  1.511,00 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 13.152,70  3.527,75 

ύλνιν 62.632,02  16.799,19 

    

(16) ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΔΩ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο - επηδνηήζεηο πξνγξακκάησλ 0,00  0,00 

Δηζπξαηηηόκελα έμνδα απνζηνιήο πσιεζέλησλ 48.022,00  65.296,36 

Έζνδα από ηόθνπο ηξερνύκελσλ ινγ/ζκσλ πειαηώλ 15.538,80  25.116,48 

ύλνιν 63.560,80  90.412,84 

    

    

(17) ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 20.620,75  22.919,13 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 49.949,58  64.814,12 

Παξνρέο ηξηηώλ 16.949,15  7.219,74 

Φόξνη - ηέιε 15.630,55  3.569,25 

Γηάθνξα έμνδα 11.811,13  10.021,92 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 11.751,91  10.495,38 

ύλνιν 126.713,07  119.039,54 

    
 
 
 
 
 
 
 
    



(18) ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΘΔΔΩ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 103.522,07  94.713,15 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 18.932,50  12.112,50 

Παξνρέο ηξηηώλ 50.658,98  60.551,29 

Φόξνη - ηέιε 2.709,00  2.008,50 

Γηάθνξα έμνδα 166.322,75  160.751,45 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 26.259,66  27.271,37 

Αλαισζέληα αληαιαθηηθά 4.195,25  12.217,10 

ύλνιν 372.600,21  369.625,36 

    

    

(19) ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ / ΔΞΟΓΑ 

 31/12/2008  31/12/2007 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα -453,08  -988,67 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00  675,57 

Έζνδα από απόζβεζε επηρνξεγήζεσλ επελδπη. πξνγξ. 144.366,40  107.280,50 

ύλνιν 143.913,32  106.967,40 

    

    

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1 - 31/12/2008 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 31/12/2008  31/12/2007 

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 3.845.680,89  4.588.534,56 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 256.287,35  484.197,92 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 214.742,75  413.302,11 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ -195.457,01  60.516,28 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -384.807,78  -136.699,31 

Μείνλ θόξνη -3.887,01  -5.963,46 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο -388.694,79  -142.662,77 

    

    

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1 - 31/12/2008 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 31/12/2008  31/12/2007 

Καζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2007 θαη 1/1/2006 αληίζηνηρα) 3.074.930,80  3.178.482,29 

Κέξδε (δεκίεο) ηεο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο -388.694,79  -142.662,77 

 2.686.236,01  3.035.819,53 

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 0,00  0,00 

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (θέξδε) 0,00  0,00 

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ' επζείαο ζηελ θαζαξή αμία -37.900,10  39.111,28 

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ίδησλ κεηνρώλ 0,00  0,00 

Καζαξή ζέζε ιήμεο πεξηόδνπ (30/6/2007 θαη 31/12/2005 αληίζηνηρα) 2.648.335,90  3.074.930,80 

    
 
 
 
 
 
     



Μεηαβνιέο ζηα Απνηειέζκαηα 

Πνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ 

 31/12/2008  31/12/2007 

ύλνιν απνηειεζκάησλ, όπσο είραλ πξνγελέζηεξα απεηθνληζηεί κε ηα 
Δ.Λ.Π. -404.242,85  -158.174,12 

Πξνζαξκνγέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Πιεξνθόξεζεο    

Δπίδξαζε από ηελ κε αλαγλώξηζε ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 20.137,07  26.718,81 

Πξνζαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκεηώζεηο πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηα 
Γ.Π.Υ.Π. -702,00  -5.244,00 

ύλνιν Πξνζαξκνγώλ 19.435,07  21.474,81 

Απνηειέζκαηα θαηά ηα Γ.Π.Υ.Π. -384.807,78  -136.699,31 

    

    

Παξνρέο ζηελ Γηνίθεζε 

 31/12/2008  31/12/2007 

Μηζζνη κειώλ Γ.. 0,00  0,00 

    

    

 
 

      Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

1. Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη ηελ ρξήζε2006, θαη ελνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.». 

2. Τθίζηαληαη ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ησλ παγίσλ ππέξ ρξεκαηνπηζησηηθώλ νξγαληζκώλ, 
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.000.000,00 EUR γηα ηελ εμαζθάιηζε  ηξαπεδηθώλ ρνξεγήζεσλ. 

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 
έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ: 20. Ο 
αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο ήηαλ: 28 

5. Έρνπλ εθδνζεί ηα θαησηέξσ ηξία νκνινγηαθά δάλεηα, ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.600.000,00 € : α) ππέξ ηεο 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. σο δηνξγαλσηή θαη εθπξνζώπνπ εθδόζεθε ηελ 21/2/2007 νκνινγηαθό 
δάλεην 1.800.000,00 € ζε 1 νλνκαζηηθό ηίηιν 10 νκνινγηώλ θεθαιαίνπ εθάζηεο 180.000 €, κε ηξίκελν 
πεξίνδν εθηνθηζκνύ, επηηνθίνπ Euribor 3 κελώλ + 1,6% (από 28/2/2009 αλαπξνζαξκόζζεθε ζε 2%), 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 12 εηώλ, εμνθιεηένπ ζε 48 ηζόπνζεο ηξηκεληαίεο ρξενιπηηθέο δόζεηο πνζνύ 37.500 
€ εθάζηε, ηεο πξώηεο θαηαβιεηέαο ηξείο κήλεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο,   β) ππέξ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. σο δηνξγαλσηή θαη εθπξνζώπνπ εθδόζεθε ηελ 11/5/2007 νκνινγηαθό δάλεην 800.000,00 
€ ζε 17νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 44.444,00 € θαη 1 νκνινγίαο νλνκαζηηθήο αμίαο 44.452,00 
€, κε ηξίκελν πεξίνδν εθηνθηζκνύ, επηηνθίνπ Euribor 3 κελώλ + 1,5%, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 5 εηώλ, 
εμνθιεηένπ ζε 18 ηζόπνζεο ηξηκεληαίεο ρξενιπηηθέο δόζεηο πνζνύ 44.444,00 € εθάζηε, ηεο πξώηεο 
θαηαβιεηέαο ηελ 11/2/2008 θαη γ) ππέξ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. σο δηνξγαλσηή θαη 
εθπξνζώπνπ εθδόζεθε ηελ 6/12/2008 νκνινγηαθό δάλεην 1.000.000,00 € ζε 1 νλνκαζηηθό ηίηιν 10 
νκνινγηώλ θεθαιαίνπ εθάζηεο 100.000 €, κε ηξίκελν πεξίνδν εθηνθηζκνύ, επηηνθίνπ Euribor 3 κελώλ + 
2,25%, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 3 εηώλ, εμνθιεηένπ ζηελ ιήμε ηνπ, ήηνη ηελ ηξίηε εηήζηα επέηεην ηεο 
εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ δαλείνπ. 

6. Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα 
ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο  ζηε ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, πνπ έρνπλ 
πξνθύςεη από ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 είλαη νη εμήο: 
 1/1 – 31/12/2008 

 
1/1 – 31/12/2007 

 
Πσιήζεηο Αγαζώλ 10.456,71  8.485,51  
Αγνξέο Αγαζώλ 50.093,19  165.098,80  
Απαηηήζεηο από κεηξηθή 0,00  144.321,86  
Τπνρξεώζεηο πξνο κεηξηθή 0,00  82162,35  



ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1 - 30/9/2008 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

  
1/1 – 31/12/2008 

 
1/9 – 31/12/2008 

 
1/1 – 31/12/2007 

 
1/9 – 31/12/2007 

Πσιήζεηο - ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 3.845.680,89   729.202,99  4.325.193,12   767.801,21 

Κόζηνο πσιήζεσλ 3.589.393,54   742.065,89  3.820.630,04   701.808,54 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 256.287,35   -12.862,90  504.563,08   65.992,67 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 48.022,00   11.633,30  72.531,48   18.642,20 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -126.713,07   -19.697,05  -110.229,55   -24.082,73 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -372.600,21   -39.684,07  -296.385,59   -29.936,35 

Λνηπά έζνδα - έμνδα εθκεηάιεπζεο -453,08   -78,08  0,00   900,81 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ & 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -195.457,01   -60.688,80  170.479,42   31.516,60 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 15.538,80   4.983,90  14.123,97   -1.948,45 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -349.255,97   -94.255,97  -263.219,56   -45.719,56 

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 0,00   0,00  0,00   0,00 

Έζνδα Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ 144.366,40   32.696,82  0,00   -80.454,57 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -384.807,78   -117.264,05  -78.616,17   -96.605,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ. – 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ» 

 

Έθζεζε  επί ηωλ Οηθολοκηθώλ  Καηαζηάζεωλ : Διέγμακε ηηο αλσηέξσ 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ. – 

ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ», πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό 

ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο 

θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηώζεηο. Δσζύλε Γηοίθεζες γηα ηης Οηθολοκηθές Καηαζηάζεης : Η Γηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε  παξνπζίαζε απηώλ ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί  από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η επζύλε απηή 

πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Η  επζύλε 

απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ 

πνιηηηθώλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο. Δσζύλε Διεγθηή : Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν 

ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξόηππα. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηνπο 

θαλόλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ 

απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο 

επηιέγνληαη  θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή  θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ιόγσ απάηεο ή 

ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε ην 

ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη 

ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο  ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο γλώκεο καο. Γλώκε : Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31
 

Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Υσξίο λα 

δηαπηπώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνύκε ηελ 

πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη νη θνξνινγηθέο δειώζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008 

δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην 



ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ζα 

εμεηαζηνύλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη 

δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη γίλεη 

νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. 

Αλαθορά επί άιιωλ λοκηθώλ ζεκάηωλ : Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ 

αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ από ηα άξζξα 43
α
 

θαη 37 ηνπ Κ.Ν 2190/1920.       

 

 
         Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο- 

          ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. 

          Λ. Μεζνγεησλ 396, Σ.Κ. 153 

41, 

          Αγ. Παξαζθεπή, Αζήλα. 

          Α.Μ./ΟΔΛ:  148 

 Αζήλα,  24 Μαξηίνπ 2009 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΣΟΛΙΟΠΟΤΛΟ 

Α.Μ./ΟΔΛ: 12381 

 

 
 


