
Αρμόδια Υπηρεσία: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος : Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας

Διεύθυνση διαδικτύου: www.deltafoods.gr Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Ν. Αρτινός

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος : Αντώνιος Γ. Μαυριδόγλου

 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 21 Μαρτίου 2013 Μέλος : Αρετή Γ. Σουβατζόγλου

Νόμιμος Ελεγκτής: Νίκος Ιωάννου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 29301) Μέλος : Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127) Μέλος : Νικήτας Ι. Ποθουλάκης

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Μέλος : Γεώργιος Δ. Κουλούρης

 31/12/2012  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (43.890) (46.030) (42.922) (43.722)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 252.058 267.733 223.940 237.707 Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες                                 -  (10.585)                                 -  -                               

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.132 11.946 2.152 2.903 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.288 31.604 71.794 76.134 18.311 20.367 16.191 18.028

Αποθέματα 31.983 35.228 25.039 24.172 2.006 1.781 1.086 1.672

Απαιτήσεις από πελάτες 55.366 38.702 48.630 40.311 -                               -                               -                               -                               

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.379 28.625 15.476 27.706 Τόκοι και συναφή έσοδα (521) (496) (1.548) (958)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.033 17.148 27.442 26.933 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 12.552 15.391 12.444 14.447

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 406.239 430.986 414.473 435.867 9.102 1.359 9.102 1.420

Ζημίες/(κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων (143) (130) (298) (140)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Απόσβεση επιχορηγήσεων (358) (491) (276) (277)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                                -                                -                                  -                                     

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39.813 41.428 37.288 38.690 (2.941) (18.833) (6.222) (9.530)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 109.669 91.905 108.409 89.824

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 67.315 65.115 71.430 68.083

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 216.797 198.447 217.126 196.596

2.999 1.728 (1.108) 14

Μετοχικό κεφάλαιο 236.639 236.639 236.639 236.639 (17.948) 6.383 (8.467) 8.011

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (47.197) (4.104) (39.292) 2.632 3.025 (44.423) 4.799 (44.609)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 189.442 232.535 197.347 239.271 Μείον

(103) (794) (69) (197)

Δικαιώματα μειοψηφίας  (β) 3 4 -                                  -                                     (12.865) (12.392) (12.780) (11.069)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 189.445 232.539 197.347 239.271 -                               12.997 -                               -                               

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 406.241 430.986 414.473 435.867 (27.832) (55.334) (23.846) (57.382)

Επενδυτικές δραστηριότητες

(2.140) (5.314) (1.835) (4.825)
460 833 460 388
565 496 957 830
-                               -                               -                                                               -  

1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011 1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011 (3) -                               (6.500)                                 -  

Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011) 232.539 271.192 239.271 264.337 -                               -                               -                                                               -  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (43.094) (57.657) (41.924) (44.069) -                               31.541 -                               37.000
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 19.004 19.004 -                               (1.648) -                               -                               

Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011) 189.445 232.539 197.347 239.271 (1.116) 25.907 (6.917) 33.393

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 19.004 -                               19.004

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -                               -                               -                               

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων 17.805 3.216 18.625 4.000

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (102) 343 (92) 496

0 -                               -                               -                               

-                               772 -                               -                               
17.703 23.335 18.534 23.500

Χρηματικά διαθέσιμα απορροφηθέντων κλάδων -                               -                                                               -  

Χρηματικά διαθέσιμα αποσχισθέντων κλάδων
-                               -                               

                                -  

(11.246) (6.092) (12.230) (490)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 28.625 30.796 27.706 28.196
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης (διακοπείσες δραστηριότητες) -                               3.921 -                               -                               

17.379 28.625 15.476 27.706

-                              -                              -                              -                              

Συνεχιζόμενες 

δρατηριότητες

Διακοπείσες 

δρατηριότητες
Σύνολο

Συνεχιζόμενες 

δρατηριότητες
Διακοπείσες δρατηριότητες Σύνολο 1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 327.448 327.448 323.370 91.281 414.651 281.568 284.164

Μικτά κέρδη 65.912 65.912 63.586 22.278 85.864 53.558 53.668
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (22.900) (22.900) (29.907) 1.301 (28.606) (23.222) (28.683)

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (43.890) (43.890) (46.030) (10.585) (56.615) (42.922) (43.722)

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (43.437) (43.437) (47.324) (10.804) (58.128) (42.267) (44.541)

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (43.437) (43.437) (47.328) (10.804) (58.132) (42.267) (44.541)

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 4 -                                                                            4 -                               -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 343 343 471 -                                                                            471 343 471

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (43.094) -                                (43.094) (46.853) (10.804) (57.657) (41.924) (44.069)

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (43.094) -                                (43.094) (46.857) (10.804) (57.661) (41.924) (44.069)

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 -                                0 4 -                                                                            4 -                               -

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε Ευρώ -                                -                                  - - -                                          -                               -                               

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (4.946) (4.946) (10.031) 4.511 (5.520) (7.308) (10.932)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Έσοδα 3.273 14.165

β) Έξοδα 8.393 31.446

γ) Απαιτήσεις 2.699 24.248

δ) Υποχρεώσεις 15.081 28.703

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 788 361

-                                -                                  

-                                -                                  

1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 429 589

Φόρος στοιχείων που περιλαμβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα (86) (118)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 343 471

                                                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΝΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ

 ΑΔΤ: Σ 686562 ΑΔΤ: Σ 577842 ΑΔΤ: ΑΙ 624159

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 9219301000  ΑΡ.Μ.Α.Ε: 46219/04/Β/00/175(2009)

ΕΔΡΑ: 23o χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, 

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ.Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

Αποσβέσεις 

Προβλέψεις

Απομειώσεις άυλων παγίων περουσιακών στοιχείων

Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης και πώλησης  χρεογράφων και παραγώγων

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)

Καταβλημένοι φόροι

(Αγορές)/Πωλήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ληφθείσες επιχορηγήσεις

Εξαγορές ενοποιούμενων θυγατρικών και ποσοστών μειοψηφίας

Επιστροφή κεφαλαίων από θυγατρικές

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης (διακοπείσες δραστηριότητες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Επιστροφή κεφαλαίων από διακοπείσες δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

6. Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31/12/2012 περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του Ομίλου ποσό € 230 χιλ., ii. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικου για τον Όμιλο ποσό € 7.953 χιλ. και την Εταιρεία € 7.651 χιλ.  και iii. Λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο ποσό € 322 χιλ.  και την Εταιρεία € 200 χιλ.. Σχετική αναφορά 

γίνεται στις Σημειώσεις 11, 27 και 28 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
7. Το θέμα έμφασης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός αναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων που έχει ως επακόλουθο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις σημειώσεις 

24 και 34 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

1. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου, η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε για κάθε μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αυτών παρατίθενται στη Σημείωση 4 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012.

2. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δανειακών της συμβάσεων, η Εταιρεία προέβη στη σύσταση ενεχύρου επί επιλεγμένων εμπορικών της σημάτων προς εξασφάλιση του ομολογιακού της δανείου, ενώ επιπρόσθετα ενέγραψε και προσημειώσεις επί συγκεκριμένων παγίων της.

3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 είναι 1.351 άτομα, ενώ στις 31/12/2011 ήταν 1.354 άτομα.

8. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων, την 12 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 90% της θυγατρικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε., VIVARTIA CYPRUS LTD, καθώς και της κατά 100% θυγατρικής της CHRISTIES FARMS LTD. Η πώληση έγινε στους Κύπριους επιχειρηματίες Αλέξη Χαραλαμπίδη και Μενέλαο Σιακόλα, έναντι συνολικού τιμήματος € 

42 εκατ., ενώ το αποτέλεσμα της συναλλαγής ανήλθε σε ζημιά € 1,3 εκ σε εταιρικό επίπεδο και σε ζημιά € 12,2 εκ σε ενοποιημένο επίπεδο. Ως εκ τούτου τα οικονομικά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις ως διακοπείσα δραστηριότητα.

1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2011

ΑΔΤ: Φ 089697

9. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωμάτωσης 100,00 % στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας VIVARTIA  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ενσωματώνονται στη συνέχεια με την μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωμάτωσης 92,08% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

10. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια αυτήν μέρη, είναι ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αθήνα, 21/03/2013

    Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου κατά την 31/12/2012 είναι 1.865  άτομα, ενώ στις 31/12/2011 ήταν 1.876 άτομα.

4. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου.

5. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.

http://www.deltafoods.gr/

