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∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης) (Λόγω συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 1.561.309,38 1.232.665,22 123.560,60 1.356.225,82
Ενσώµατα πάγια 2 15.139.398,63 12.494.788,67 4.035.004,17 16.529.792,84
Επενδύσεις σε ακίνητα 3 15.516.435,74 17.931.435,74 -2.790.000,00 15.141.435,74
Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 433.078,55 13.788.144,74 -13.110.728,94 677.415,80
Λοιπές απαιτήσεις 40.830,84 38.629,84 520,10 39.149,94

32.691.053,14 45.485.664,21 -11.741.644,07 33.744.020,14

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα 5 12.774.424,62 13.029.698,38 267.507,31 13.297.205,69
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 16.585.896,15 15.960.184,98 -705.416,11 15.254.768,87

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 152.918,00 161.039,92 34.092,60 195.132,52
29.513.238,77 29.150.923,28 -403.816,20 28.747.107,08

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 62.204.291,91 74.636.587,49 -12.145.460,27 62.491.127,22

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 8.531.480,40 8.531.480,40 0,00 8.531.480,40
Ίδιες µετοχές 15 -259.495,20 -259.495,20 0,00 -259.495,20
Υπέρ το αρτιο 27.470.030,90 27.470.030,90 0,00 27.470.030,90

Λοιπά αποθεµατικά 9.947.451,28 9.947.451,28 14.563,18 9.962.014,46

Κέρδη/Ζηµίες εις νέον -16.820.523,88 -6.283.897,12 -9.797.063,04 -16.080.960,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.868.943,50 39.405.570,26 -9.782.499,86 29.623.070,40

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 7 6.197.500,00 6.312.500,00 0,00 6.312.500,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 464.956,99 627.627,46 -285.595,88 342.031,58

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 274.796,69 274.796,69 0,00 274.796,69
Λοιπές προβλέψεις 20 500.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8 3.277.760,84 3.622.676,64 -237.043,30 3.385.633,34

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 10 4.484.606,00 4.484.606,00 0,00 4.484.606,00

15.199.620,52 15.622.206,79 -522.639,18 15.099.567,61
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 7.630.978,23 9.323.747,37 -2.173.256,19 7.150.491,18
∆άνεια 7 10.443.373,33 10.042.615,60 332.934,96 10.375.550,56
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 10 61.376,33 242.447,47 0,00 242.447,47

18.135.727,89 19.608.810,44 -1.840.321,23 17.768.489,21

Σύνολο υποχρεώσεων 33.335.348,41 35.231.017,23 -2.362.960,41 32.868.056,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 62.204.291,91 74.636.587,49 -12.145.460,27 62.491.127,22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
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Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων

Ποσά σε Ευρώ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης) (Λόγω συγχώνευσης)
(Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2010 01.07-30.09.2011 01.07-30.09.2010

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 11 14.205.867,20 12.426.615,78 734.115,79 13.160.731,57 2.871.859,01 2.516.052,24
Κόστος Πωληθέντων 11 -9.302.797,90 -7.959.757,46 -0,53 -7.959.757,99 -1.608.091,81 -1.233.876,85
Μικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµεταλλεύσεως 4.903.069,30 4.466.858,32 734.115,26 5.200.973,58 1.263.767,20 1.282.175,39
Έξοδα πωλήσεων 12 -1.828.976,30 -2.182.762,09 0,00 -2.182.762,09 -509.529,41 -676.131,76
Εξοδα έρευνας 12 -502.066,89 -691.822,19 -279.623,48 -971.445,67 169.504,81 -324.674,17
Έξοδα διοίκησης 12 -1.215.158,49 -1.330.781,10 -141.467,39 -1.472.248,49 -301.665,34 -494.531,83
Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 422.298,83 -96.899,71 -91.882,58 -188.782,29 99.721,44 141.913,31
Κέρδη (Ζηµίες)εκµετάλλευσης 1.779.166,45 164.593,23 221.141,81 385.735,04 721.798,70 -71.249,06

Έξοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 14 -1.172.454,86 -1.063.975,82 15.626,39 -1.048.349,43 -654.305,26 -656.089,92

0,00
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης προ φόρων 606.711,59 -899.382,59 236.768,20 -662.614,39 67.493,44 -727.338,98
 Φόρος εισοδήµατος -37.329,53 -512.182,49 -104.646,34 -616.828,83 0,00 -355.546,34
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 569.382,06 -1.411.565,08 83.008,45 -1.279.443,22 67.493,44 -1.082.885,32

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 569.382,06 -1.411.565,08 83.008,45 -1.279.443,22 67.493,44 -1.082.885,32

Κερδη (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 0,0207 -0,0506 0,0030 -0,0459 0,0025 -0,0388

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων 3.064.142,25 1.118.022,29 587.342,89 1.705.365,18 1.209.005,44 372.094,81

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις Νο 1 έως 22  που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Ποσά σε Ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.09.2011 31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 1.796.921,34 1.832.032,36

Ενσώµατα πάγια 2 15.861.334,97 17.265.344,77

Επενδύσεις σε ακίνητα 3 15.516.435,74 15.141.435,74

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 86.044,41 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 49.669,24 43.149,94

33.310.405,70 34.281.962,81

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 5 14.085.632,76 14.984.844,95

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 22.997.806,94 21.974.907,78

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 430.092,58 391.882,04

37.513.532,28 37.351.634,77

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 70.823.937,98 71.633.597,58

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 8.531.480,40 8.531.480,40

Ίδιες µετοχές 15 -259.495,20 -259.495,20

Υπέρ το αρτιο 27.470.030,90 27.470.030,90

Λοιπά αποθεµατικά 9.996.762,95 10.011.326,13

Ζηµίες εις νέον -12.880.991,90 -12.138.827,09

32.857.787,15 33.614.515,14

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -6.188,15 3.222,38

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 32.851.599,00 33.617.737,52

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 7 6.197.500,00 6.312.500,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 116.536,31

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 283.385,65 288.729,17

Λοιπές προβλέψεις 500.000,00 300.000,00

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8 3.470.756,68 3.578.629,17

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 10 4.484.606,00 4.484.606,00

14.936.248,33 15.081.000,65

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 12.345.662,13 11.925.536,11

∆άνεια 7 10.629.052,19 10.766.875,83

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 10 61.376,33 242.447,47

23.036.090,65 22.934.859,41

Σύνολο υποχρεώσεων 37.972.338,98 38.015.860,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 70.823.937,98 71.633.597,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 ΟΜΙΛΟΣ

 
Οι σηµειώσεις Νο 1 έως 22   που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων

Ποσά σε Ευρώ 30.09.2011 30.09.2010 01.07-30.09.2011 01.07-30.09.2010

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 11 14.343.814,23 13.549.664,41 2.335.315,60 2.495.773,47
Κόστος Πωληθέντων 11 -8.676.024,39 -7.518.804,28 -941.369,79 -1.045.007,62
Μικτά αποτελέσµατα κέρδη εκµεταλλεύσεως 5.667.789,84 6.030.860,13 1.393.945,81 1.450.765,85
Έξοδα πωλήσεων 12 -2.028.420,43 -2.680.508,96 -523.307,68 -1.009.079,12
Εξοδα έρευνας 12 -883.822,96 -1.390.140,88 311.851,80 -521.063,55
Έξοδα διοίκησης 12 -1.392.115,10 -1.621.664,63 -366.297,09 -547.557,04
Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 198.584,44 -313.157,29 -73.796,52 122.220,41
Κέρδη εκµετάλλευσης 1.562.015,79 25.388,37 742.396,32 -504.713,45

Έξοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 14 -1.491.883,46 -1.177.546,37 -769.896,75 -612.336,62

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) περιόδου προ φόρων 70.132,33 -1.152.158,00 -27.500,43 -1.117.050,07
 Φόρος εισοδήµατος -28.982,01 -660.522,62 3.707,60 -373.885,43
Κέρδη (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (Α) 41.150,32 -1.812.680,62 -23.792,83 -1.490.935,50

Ιδιοκτήτες  µητρικής 53.642,20 -1.805.033,03 -18.158,70 -1.489.472,66
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -12.491,88 -7.647,59 -5.634,13 -1.462,84

41.150,32 -1.812.680,62 -23.792,83 -1.490.935,50

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -46.999,72 37.823,50 -40.769,44 15.807,61

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -5.849,40 -1.774.857,12 -64.562,27 -1.475.127,89

Ιδιοκτήτες  µητρικής 6.652,29 -1.767.281,39 -58.864,08 -1.473.695,08
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -12.501,69 -7.575,73 -5.698,19 -1.432,81

Κερδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) 0,0015 -0,0650 -0,0009 -0,0534

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων

και συνολικών αποσβέσεων 3.131.215,41 1.612.332,87 1.324.809,12 28.098,27

 ΟΜΙΛΟΣ

Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους που εµφανίζονται στην κατάσταση των συνολικών εσόδων του Οµίλου είναι από συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής εταιρειών του εξωτερικού.  
 
 
Οι σηµειώσεις Νο 1 έως 22  που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 9.947.451,28 -5.326.732,02 40.349.156,86

Ίδιες µετοχές
Λοιπές µεταβολές (Λόγω συγχώνευσης)
Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 30.09.2010 -1.411.565,08 -1.411.565,08

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 9.947.451,28 -6.738.297,10 38.937.591,78

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 9.947.451,28 -5.326.732,12 40.349.156,76

Ίδιες µετοχές 13.578,50 13.578,50
Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 31.12.2010 -957.165,00 -957.165,00

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 8.531.480,40 -259.495,20 27.470.030,90 9.947.451,28 -6.283.897,12 39.405.570,26

Ίδιες µετοχές
Λοιπές µαταβολές (Λόγω συγχώνευσης) -11.106.008,82 -11.106.008,82
Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 30.09.2011 569.382,06 569.382,06

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 8.531.480,40 -259.495,20 27.470.030,90 9.947.451,28 -16.820.523,88 28.868.943,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύνολο Ιδίων 
ΚεφαλαίωνΜετοχικό 

Κεφάλαιο Ιδιες µετοχές Υπέρ το άρτιο
Λοιπά 

Αποθεµατικά

Κέρδη εις 
νέον

 
 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο ιδιες µετοχες Υπερ το αρτιο

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 10.011.326,13 -11.400.882,52 23.716,95 34.362.598,16

Ίδιες µετοχές 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 37.823,50 37.823,50

Λοιπές µεταβολές (Λόγω συγχώνευσης)

Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 30.09.2010 -1.805.033,03 -7.647,59 -1.812.680,62

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 10.011.326,13 -13.168.092,05 16.069,36 32.587.741,04

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 8.531.480,40 -273.073,70 27.470.030,90 10.011.326,13 -11.400.882,52 23.716,95 34.362.598,16

Ίδιες µετοχές 13.578,50 13.578,50
Συναλλαγµατικές διαφορές 10.615,27 10.615,27
Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 31.12.2010 -748.559,84 -20.494,57 -769.054,41

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 8.531.480,40 -259.495,20 27.470.030,90 10.011.326,13 -12.138.827,09 3.222,38 33.617.737,52

Ίδιες µετοχές 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές -46.999,72 -46.999,72

Λοιπές µεταβολές (Λόγω συγχώνευσης) -14.563,18 -748.807,29 3.081,35 -760.289,12

Καθαρό κέρδος/ζηµία  01.01 - 30.09.2011 53.642,20 -12.491,88 41.150,32

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 8.531.480,40 -259.495,20 27.470.030,90 9.996.762,95 -12.880.991,90 -6.188,15 32.851.599,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

 
 
Οι σηµειώσεις Νο 1 έως 22 που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 70.132,33 -1.152.158,00 606.711,59 -662.614,39
Πλέον / Μείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 1.569.199,62 1.586.944,50 1.284.975,80 1.319.630,14
Προβλέψεις

Συναλλαγµατικές διαφορές 91.437,96

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -4.176,20 -4.176,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.648.312,50 1.126.506,70 1.213.241,16 1.219.674,84
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουρικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 702.475,79 2.254.130,61 522.781,07 2.837.743,22
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.148.027,17 3.534.820,34 -1.332.808,18 -2.214.438,23
(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 165.277,23 436.355,38 191.543,41 4.950.177,73
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.535.312,50 -948.180,70 -1.100.241,16 -1.140.240,41
Καταβεβληµένοι φόροι -642.432,40 -291.911,40 -637.793,68 -291.911,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 829.625,40 6.633.769,19 748.410,01 6.013.845,30

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών, και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -852.594,01 -2.554.780,19 -818.499,17 -2.479.346,75
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και αύλων παγίων στοιχείων 5.000,00 5.000,00

Σύνολο ειροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -852.594,01 -2.549.780,19 -818.499,17 -2.474.346,75

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αγορές ιδίων µετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.817.508,13 1.817.508,13
Εξοφλήσεις δανείων -252.823,64 -5.174.657,73 -47.177,23 -4.916.982,62
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -181.070,84 -189.091,74 -181.070,84 -189.091,74
Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -433.894,48 -3.546.241,34 -228.248,07 -3.288.566,23

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) -456.863,09 537.747,66 -298.337,23 250.932,32
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 886.955,67 349.208,01 493.469,75 242.537,43

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 430.092,58 886.955,67 195.132,52 493.469,75

Ποσά σε Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 
 

 
 
Οι σηµειώσεις Νο 1 έως 22  που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1987 από τη µετατροπή της εταιρείας “Σπύρος Σπύρου ΕΠΕ - Αγροτικός 
Οίκος” σε Α.Ε. µε την επωνυµία “Αγροτικός Οίκος Σπύρος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.” (ΦΕΚ 1924/3.7.1987). Με 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/6/1996 (ΦΕΚ 6986/1.1996) έγινε αλλαγή της επωνυµίας 
σε “Αγροτικός Οίκος Σπύρου Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία”. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει 
ορισθεί έως την 31.12.2037.  
 
Η Εταιρεία έχει έδρα το ∆ήµο Αιγάλεω Αττικής και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε 
αριθµό 15417/06/Β/87/14. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Μαρκόνι 5, στο Αιγάλεω. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της , σκοπός της Εταιρείας είναι: 
 
α) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προµήθεια από το εσωτερικό, η παραγωγή και η εµπορία στο εσωτερικό 
και εξωτερικό πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως σπόρων, φυτών και τµηµάτων τους, 
γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων, γεωργικών µηχανηµάτων και εργαλείων, ειδών άρδευσης και 
κηπουρικής, προϊόντων αεροψεκασµού και αερολίπανσης και γενικά κάθε είδους γεωργικών εφοδίων. 
 
β) H στο εσωτερικό και εξωτερικό υπαίθρια ή σε θερµοκήπια καλλιέργεια αγρών µε κάθε είδους γεωργικά 
φυτά, δένδρα, σπαρτά  κλπ., καθώς και η παραγωγή κι η διάθεση των προϊόντων τους στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά.     
 
γ) Η στο εσωτερικό και εξωτερικό διεξαγωγή γεωργικής και γενετικής έρευνας για την εξεύρεση νέων µεθόδων 
παραγωγής και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γεωργικής παραγωγής, τροφίµων και 
κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, συµπεριλαµβανοµένων νέων φυτικών ποικιλιών καθώς και σπόρων, 
σποροφύτων, αγροχηµικών, φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων νέας τεχνολογίας.  
 
δ) Η εφαρµογή νέων µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένης της βιοτεχνολογίας για τη δηµιουργία, παραγωγή και 
έλεγχο κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρµάκων, 
αγροχηµικών και λιπασµάτων, καθώς και η εφαρµογή νέων µεθόδων για την τυποποίηση, συσκευασία και 
διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων. 
   
 
1.  Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι  ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 
30η  

Σεπτεµβρίου 2011, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την 
αρχή των δεδουλευµένων και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆.Π.Χ.Π) και τις διερµηνείες που εκδόθηκαν από την µόνιµη επιτροπή ∆ιερµηνειών και έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το ∆.Λ.Π. 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των συνηµµένων 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι  οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2010. 
 

Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
προϋποθέτει την χρήση διαφόρων υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και  υποχρεώσεων, τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της περιόδου αναφοράς και τα ποσά των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Μολονότι οι  υπολογισµοί για την σύνταξη και παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων  βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας και του 
Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και τις µελλοντικές εκτιµήσεις, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 
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1.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. 
Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει 
και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, 
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις 
ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα 
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 
για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα 
συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους 
τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η 
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 
Η διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 
αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος 
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής 
του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 
συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 
συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε 
στις σηµειώσεις. 
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση 
µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις 
στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο 
πρόσφατη ετήσια έκθεση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει 
συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το )ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 
στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές 
αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του 
κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου 
θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει 
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υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται  υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 
τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, 
∆ΠΧΑ11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη 
εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 
των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι 
οι εξής: 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η 
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 
αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει 
επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 
καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι 
συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. 
Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να 
υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 
µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
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Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 
ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» 
και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 
 
 
2. Λογιστικές αρχές 
 
     Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω και βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές 
καταστάσεις ,έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται , είναι  δε οι ακόλουθες: 
 
(α) Αρχές Ενοποίησης: Η προετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών. Οι σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
επισηµαίνονται όπου κρίνεται σκόπιµο.  Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ.» και των θυγατρικών της. Όλες οι 
θυγατρικές (εταιρίες στις οποίες o Όµιλος έχει άµεση ή έµµεση κατοχή άνω του µισού των δικαιωµάτων 
ψήφου ή έχει το δικαίωµα άσκησης ελέγχου επί των εργασιών τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως ( ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά άσκηση ελέγχου σε 
αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα παύσης του ελέγχου αυτού.  
       Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
      Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
       Στη σηµείωση 4 παρουσιάζεται ανάλυση των θυγατρικών που ενοποιήθηκαν.  
 
(β) Μετατροπή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας και των ελληνικών 
θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές που αφορούν ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ 
χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
εκφράζονται στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα 
κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση 
τέλους χρήσεως των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη  
 
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στην  καθαρή θέση.  
Το νόµισµα µέτρησης των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού είναι το επίσηµο νόµισµα της αντίστοιχης 
χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε θυγατρική. Στο τέλος της χρήσης, κατά την σύνταξη 
οικονοµικών καταστάσεων, όλοι οι λογαριασµοί του Ισολογισµού των ανωτέρω θυγατρικών µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε βάση την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία την ηµεροµηνία του ισολογισµού και  τα αντίστοιχα 
έσοδα και έξοδα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την µέση συναλλαγµατική ισοτιµία που προέκυψε κατά την 
διάρκεια της χρήσης. 
 
Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω µετατροπή καταχωρείται απευθείας στα 
ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια έως την πώληση ή διαγραφή της θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
 
( γ )  Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται οι δαπάνες ανάπτυξης 
νέων προϊόντων. Τα άϋλα στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης µε την προϋπόθεση ότι : 
Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του στοιχείου ενεργητικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιµο προς 
πώληση ή χρήση. 
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Υπάρχει η πρόθεση για ολοκλήρωση και πώληση ή χρήση του στοιχείου. 
Υπάρχει δυνατότητα για πώληση ή χρήση του στοιχείου. 
Το στοιχείο του ενεργητικού θα παράγει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει 
αγορά για το συγκεκριµένο στοιχείο ή  την παραγωγή του ή, εάν θα γίνει εσωτερική χρήση, να αποδειχθεί η 
χρησιµότητα του στοιχείου σε άλλους τοµείς της οντότητας. 
Υπάρχουν εξασφαλίσεις για την διαθεσιµότητα ικανοποιητικών τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων που 
να διασφαλίζουν την ολοκλήρωση και την πώληση ή χρήση του στοιχείου. 
Υπάρχει η δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης των δαπανών που είναι άµεσα αποδοτέες στο στοιχείο.     
 
     Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων περιλαµβάνουν για κάθε ένα νέο 
προϊόν, τις αµοιβές των γενετιστών, αµοιβές προσωπικού, έξοδα πιστοποίησης και αποκλειστικότητας του 
προϊόντος και αναλογία γενικών εξόδων.  
      Όλα τα  έξοδα έρευνας για ανάπτυξη νέων προϊόντων,  καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης 
εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. ¨Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις 
είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν  άυλα περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερη 
οικονοµική χρήση. 
      Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες λόγω µείωσης της αξίας τους . 
      Οι αποσβέσεις υπολογίζονται από τη χρήση έναρξης της εµπορικής εκµετάλλευσης των νέων προϊόντων, 
µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης εµπορικής ζωής των 
προϊόντων .Η ωφέλιµη εµπορική ζωή  των νέων προϊόντων µε βάση τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς 
καθορίζεται σε 5 χρόνια. Οι ωφέλιµες ζωές επανεξετάζονται σε κάθε έτος και τροποποιούνται όταν η 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή αλλάζει σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις. 
 
(δ)     Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες απόκτησής τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες 
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του παγίου, την παραγωγική του 
δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός 
παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται 
πλέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση της εκµετάλλευσης του. Κάθε κέρδος ή ζηµία που 
προκύπτει από την διάθεση του παγίου περιλαµβάνεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά 
την οποία το εν λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε.  
 Αποσβέσεις: Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων 
υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιµες 
διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Τα ποσοστά που χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατηγορία Έτη 
Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων 10-35 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 5-15 
Μεταφορικά Μέσα 5 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3 - 10 

 
     Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε εξέταση σε κάθε 
ισολογισµό. 
 
 
 
(στ)   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση : 
      Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση (ή οµάδες τέτοιων στοιχείων 
προς πώληση), ταξινοµούνται ως προοριζόµενα για πώληση, αν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως 
µέσω  πώλησής τους και όχι από την συνεχή χρήση τους. Αυτά τα στοιχεία µπορεί να είναι ένα συστατικό 
στοιχείο της οικονοµικής µονάδας, µία οµάδα στοιχείων γιά διάθεση, ή ένα εξατοµικευµένο µη κυκλοφορούν 
περιουσιακό στοιχείο. 
     Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  ταξινοµούνται ως περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για 
πώληση και καταχωρούνται στη χαµηλότερη µεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας µείον το απαιτούµενο 
για την πώληση κόστος, αν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως µέσω της πώλησης και όχι από την συνεχή 
χρήση τους. 
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      Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΠ 5 από 1 Ιανουαρίου 2005, µε εφαρµογή των διατάξεων του προτύπου από 
την εν λόγω ηµεροµηνία και εφεξής.  
 
(ζ) Επενδυτικά Ακίνητα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται 
σε µία εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή που διαθέτει αναγνωρισµένα και σχετικά επαγγελµατικά προσόντα . 
 
      Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από µεταβολές στην εύλογη  αξία επενδύσεων σε ακίνητα, 
συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. 
 
(η) Συµµετοχές σε θυγατρικές Επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµώνται και 
εµφανίζονται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Ο έλεγχος για 
αποµείωση της αξίας κτήσης των θυγατρικών γίνεται σε κάθε χρήση και εγγράφεται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης που προκύπτει (αποµείωση ή αναστροφή αποµείωσης µέχρι την αξία κτήσεως). 
 
(θ) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων  του ενεργητικού 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµη. Η ζηµία αποµείωσής ενός περιουσιακού στοιχείου 
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η 
µεγαλύτερη, µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Καθαρή αξία 
πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας 
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά 
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι 
η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη 
συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης  
ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο  
επίπεδο εκείνο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές. 
 
 
 
(ι)   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία : 
     Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταβολές 
καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα.  
      Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε 
σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 
 
 
     Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµιακών 
ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 
(ια) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των εµπορευµάτων, των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων και των πρώτων 
υλών, περιλαµβάνει την αξία κτήσης προσαυξηµένη µε κάθε  
είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου φτάσουν στην παρούσα θέση. Η τιµή κτήσεως των 
αποθεµάτων προσδιορίζεται βάσει της µεθόδου του σταθµικού µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
των προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά την συνήθη πορεία των εργασιών µείον το εκτιµώµενο 
κόστος για την ολοκλήρωσή τους και πραγµατοποίησης της πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
των πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης κατά την συνήθη πορεία  των εργασιών της 
επιχείρησης.  Τα ποσά της υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες 
των αποθεµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η 
ζηµία.            
 
(ιβ)  Εµπορικές απαιτήσεις: Οι  εµπορικές  απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς  
 



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις   

Για την περίοδο από 1η   Ιανουαρίου 2011 έως 30η  Σεπτεµβρίου 2011 

17 

αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
(ιγ) Χρηµατικά διαθέσιµα: Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας 
επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. 
 
(ιδ) Μετοχικό Κεφάλαιο : Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της      Εταιρείας.  Άµεσα 
έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 
του προϊόντος της έκδοσης 
 
 (ιε) Ίδιες Μετοχές:  Οι ίδιες µετοχές αντιπροσωπεύουν µετοχές της µητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και 
κατέχονται από την ίδια.Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως 
ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.      Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων 
µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους (αν 
συντρέχει περίπτωση), αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 
(ιστ) ∆άνεια Τραπεζών: Τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο 
αντανακλά την εύλογη τους αξία µειωµένη µε τα έξοδα σύναψης τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των πραγµατικών επιτοκίων. Στο αναπόσβεστο 
κόστος υπολογίζονται και κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα 
αποτιµώνται σε Ευρώ µε βάση την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται. 
 
 
(ιζ) Παροχές σε εργαζόµενους :   
        
     ( ι )   Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
           Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όµιλος καταβάλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή 
απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη 
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης  
(απόλυση ή συνταξιοδότηση).Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της 
αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβαλλόταν σε 
περίπτωση απόλυσης. 
     Τα προγράµµατα για παροχές σε εργαζόµενους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την 
υπηρεσία, εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠΧ 19 - ¨ «Παροχές 
Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή, τις µεταβολές που προκύπτουν 
από τα ακαταχώρητα   αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 
καθορισµένης παροχής  
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.      
     Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές 
του προγράµµατος εξαρτώνται από το εναποµένοντα   χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση  
αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο 
ωρίµανσης.  
     Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος   καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες.  
 
 (ιη)    Σχέδιο παροχών δικαιωµάτων προαίρεσης 
 
     Ο Όµιλος έχει σε ισχύ ένα πρόγραµµα παροχών συµµετοχικών τίτλων (µετοχών) της µητρικής Εταιρείας. Η 
εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζοµένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν µετοχές σύµφωνα µε 
δικαίωµα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου κατά τη διάρκεια της περιόδου 
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ωρίµανσης αυτών των δικαιωµάτων, προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη αξία των δικαιωµάτων που 
παρέχονται. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος επανεξετάζει τις εκτιµήσεις του για τον αριθµό των 
δικαιωµάτων που αναµένεται ν’ ασκηθούν και καταχωρεί την τυχόν υπάρχουσα προσαρµογή, στα 
αποτελέσµατα µε αντίστοιχη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τα ποσά που 
εισπράττονται, αφαιρουµένων των εξόδων συναλλαγής, καταχωρούνται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική 
αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 
  
(ιθ)  Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος 
υπολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία  ή το 
αντίστοιχο φορολογικό καθεστώς εντός του οποίου δραστηριοποιείται κάθε θυγατρική του εξωτερικού. Η 
δαπάνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των 
αποτελεσµάτων της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους 
φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των κατά τόπους φορολογικών 
αρχών και από τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή 
διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. ∆εν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση εφόσον 
δεν είναι πιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές 
που αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην 
καθαρή θέση. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας εκείνον τον 
φορολογικό συντελεστή βάσει του οποίου αναµένεται να εκκαθαριστεί η κάθε φορολογική απαίτηση/ 
υποχρέωση.  
 
(κ) Μισθώσεις:  Οι µισθώσεις παγίων όπου ο όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου και 
της παρούσας αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των  
 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων  έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που 
αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την διάρκεια της 
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε  
 
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων 
στοιχείων και της διάρκειας της µίσθωσης τους. 
           Οι µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν 
από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές 
µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα συστηµατικά κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
(κα) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση ενσώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία όταν υπάρχει ευλογοφανής βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές 
καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε ισόποσες 
ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων, αφαιρετικά των 
αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα  
καταχωρούνται αφαιρετικά  αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναγνωρίζονται τα έξοδα. 
 
 (κβ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη 
θα εισρεύσουν στον Όµιλο και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την 
πώληση εµπορευµάτων και ετοίµων προϊόντων µετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προµηθειών 
αναγνωρίζονται όταν αναλαµβάνονται από τον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν 
από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε  βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως 
έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν και τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα 
απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέµουν. 
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(κγ) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το 
µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο 
όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά 
µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής µε τον µέσο 
σταθµικό αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους, όπως προσαρµόζεται για τις 
επιπτώσεις των δικαιωµάτων αποµείωσης.  
 
(κδ) ∆ιανοµή µερισµάτων: ∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται 
από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
(κε) Πληροφορίες Ανά Κλάδο ∆ραστηριότητας: Oι δραστηριότητες του Οµίλου συνιστούν ένα 
επιχειρηµατικό τοµέα, αυτόν της παραγωγής και εµπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Εποµένως δεν 
υπάρχουν διακριτοί κλάδοι για τους οποίους απαιτείται η παρουσίαση σχετικών πληροφοριών. Πρωτεύουσα 
πληροφόρηση για την εταιρεία αποτελεί η γεωγραφική κατανοµή.  
 
3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
- Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως οι 
κίνδυνοι που προέρχονται από µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων. Η διαχείριση 
των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στην 
οικονοµική επίδοση της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν συνάπτει χρηµατοοικονοµικές συµφωνίες µε σκοπό το 
κέρδος. Η Εταιρεία και ο Όµιλος  εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των 
χρηµατοοικονοµικών του µέσων: 
 
i) Πιστωτικός κίνδυνος:  Eίναι ο κίνδυνος χρηµατοοικονοµικής ζηµίας σε περίπτωση που κάποιος 
συναλλασσόµενος µε χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, και 
προέρχεται κυρίως από απαιτήσεις από πελάτες. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µια ευρεία 
πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες 
του Οµίλου. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον καλύψεις για εγγύηση των απαιτήσεων. Στην 
Μητρική Εταιρεία και στις  εταιρείες του Οµίλου   ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος αντανακλάται  από το ύψος 
του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 
 
ii) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις 
και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της 
βραχυπρόθεσµης λήξης τους.      
 
iii) Κίνδυνος Ρευστότητας: Η Εταιρεία και ο Όµιλος διατηρούν επαρκή ρευστότητα για την εµπρόθεσµη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και αποπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων τους εντός των 
συµβατικών πλαισίων. 
 
iv)  Κίνδυνος επιτοκίου. O όµιλος εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο από τα δάνεια που έχει συνάψει µε 
µεταβλητό επιτόκιο. Η ανάλυση στις ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη µεταβολή των επιτοκίων κατά + - 150 bps 
(µονάδες βάσης) που κατά την κρίση στις ∆ιοίκησης θεωρείται εύλογη και η επίδραση αφορά στα αποτελέσµατα. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει  την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου και των ιδίων κεφαλαίων 
σε µια µεταβολή του επιτοκίου στις τάξης του +- 1,5%. 
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Οµιλος Γ τρίµηνο 2010

Λογαριασµοί Λογιστική αξία + 150 Μ.Β. - 150 Μ.Β.

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 6.265.000,00 -93.975,00 93.975,00
Βραχυπρόθεσµα  ∆άνεια 11.978.432,65 -179.676,49 179.676,49

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα -273.651,49 273.651,49

Εταιρεία Γ τρίµηνο 2010

Λογαριασµοί Λογιστική αξία + 150 Μ.Β. - 150 Μ.Β.

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 6.265.000,00 -93.975,00 93.975,00
Βραχυπρόθεσµα  ∆άνεια 11.072.639,90 -166.089,60 166.089,60

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα -260.064,60 260.064,60

Οµιλος Γ τρίµηνο 2011

Λογαριασµοί Λογιστική αξία + 150 Μ.Β. - 150 Μ.Β.

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 6.197.500,00 -92.962,50 92.962,50
Βραχυπρόθεσµα  ∆άνεια 10.629.052,19 -159.435,78 159.435,78

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα -252.398,28 252.398,28

Εταιρεία Γ τρίµηνο 2011

Λογαριασµοί Λογιστική αξία + 150 Μ.Β. - 150 Μ.Β.

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 6.197.500,00 -92.962,50 92.962,50
Βραχυπρόθεσµα  ∆άνεια 9.703.855,73 -145.557,84 145.557,84

Καθαρή Επίδραση στα Αποτελέσµατα -238.520,34 238.520,34

Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος Επιτοκίου

 
 
 
v) Συναλλαγµατικός κίνδυνος. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο κυρίως από 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε USD. Η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι µικρή διότι οι εµπορικές 
συναλλαγές  στο µεγαλύτερο µέρος τους πραγµατοποιούνται σε €. ∆εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε 
ξένο νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς  κινδύνους εκτιµάται ως χαµηλή. Η διοίκηση 
παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδεχοµένως να προκύψουν και αξιολογεί την 
λήψη των αναγκαίων µέτρων.     

 

- Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι του οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
- να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going – concern), 
- να εξασφαλίσει µία ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους και 
- να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας, µε αυτό τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Ο  Όµιλος για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του µπορεί να µεταβάλλει  τη 
µερισµατική πολιτική. 
 
Οι οικονοµικές υπηρεσίες της µητρικής παρακολουθούν τα κεφάλαια του Οµίλου µε βάση το συντελεστή 
µόχλευσης. Στρατηγική της εταιρείας ήταν και είναι η διατήρηση του συντελεστή µόχλευσης κάτω του 
50%.Οι συντελεστές µόχλευσης την 30η  

Σεπτεµβρίου 2011  και 31η ∆εκεµβρίου 2010 αντίστοιχα είχαν ως 
εξής 

                                                                                         
 30/09/2011 31/12/2010 
Σύνολο δανεισµού 16.826.552.19  17.079.375.83 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 430.092.58 391.882.04 
Καθαρός δανεισµός 16.396.459.61 16.687.493.79 
Ίδια κεφάλαια 32.851.599.00 33.617.737.52 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 49.248.058.61 50.305.231.31 
Συντελεστής µόχλευσης 33.29%                         33,17% 
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ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) 
1. Αυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν τις δαπάνες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων.  Περιλαµβάνουν για κάθε ένα νέο προϊόν τις αµοιβές των γενετιστών, αµοιβές προσωπικού, 

έξοδα πιστοποίησης και αποκλειστικότητας του προϊόντος και αναλογία γενικών εξόδων. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2010 1.204.789,78 4.528.047,32
Προσθήκες 775.355,46 917.551,63
Αναπροσαρµογές  
(λόγω Συγχώνευσης)

1.864.156,54

Υπόλοιπο 31.12.2010 3.844.301,78 5.445.598,95

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2010 351.450,97 2.524.446,81
Προσθήκες 396.029,05 1.089.119,78
Αναπροσαρµογές 
(λόγω Συγχώνευσης)

1.740.595,94

Υπόλοιπο 31.12.2010 2.488.075,96 3.613.566,59

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.356.225,82 1.832.032,36

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2010 1.204.789,78 4.528.047,32
Προσθήκες 0,00 0,00
Αναπροσαρµογές  
(λόγω Συγχώνευσης)
Υπόλοιπο 30.09.2010 1.204.789,78 4.528.047,32

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2010 351.450,97 2.524.446,81
Προσθήκες 180.718,47 679.207,10
Αναπροσαρµογές 
(λόγω Συγχώνευσης)
Υπόλοιπο 30.09.2010 532.169,44 3.203.653,91

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 672.620,34 1.324.393,41

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2011 1.980.145,24 5.445.598,95
Προσθήκες 699.736,23 699.736,23

Αναπροσαρµογές 
(λόγω Συγχώνευσης)

1.864.156,54 0,00

Υπόλοιπο 30.09.2011 4.544.038,01 6.145.335,18

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2011 747.480,02 3.613.566,59

Προσθήκες 494.652,67 734.847,25

Αναπροσαρµογές  
(λόγω Συγχώνευσης)

1.740.595,94 0,00

Υπόλοιπο 30.09.2011 2.982.728,63 4.348.413,84

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.561.309,38 1.796.921,34  
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2.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξολισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Προκαταβολές για 
αγορά παγίων και 

πάγια υπό 
κτασκευή Σύνολο

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.630.230,52 8.282.732,80 4.355.208,96 70.608,88 1.168.521,05 355.828,58 16.863.130,79
Προσθήκες 3.171.283,80 2.111.049,34 9.304,50 200,00 34.811,48 32.201,90 5.358.851,02
Πωλήσεις/διαγραφές -1.735.300,00 -1.152.675,88 -2.614,27 -13.500,00 -7.392,40 -2.911.482,55
Ανακατονοµές 355.828,58 -355.828,58 0,00
Αναπροσαρµογές /συγχώνευση 375.000,00 2.700.446,81 2.276.471,33 19.000,00 177.154,21 5.548.072,35
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.441.214,32 12.297.381,65 6.638.370,52 76.308,88 1.373.094,34 32.201,90 24.858.571,61

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 2.668.693,76 2.247.649,96 66.254,45 976.545,85 0,00 5.959.144,02
Αποσβέσεις 546.184,99 380.009,89 2.294,33 114.258,70 1.042.747,91
Πωλήσεις/διαγραφές -165.425,69 -2.584,18 -12.652,50 -5.518,97 -186.181,34
Αναπροσαρµογές /συγχώνευση 543.069,15 801.368,58 17.152,78 151.477,67 1.513.068,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 0,00 3.592.522,21 3.426.444,25 73.049,06 1.236.763,25 0,00 8.328.778,77

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.441.214,32 8.704.859,44 3.211.926,27 3.259,82 136.331,09 32.201,90 16.529.792,84

Περίοδος έως 30 Σεπτεµβρίου 2010
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.630.230,52 8.282.732,80 4.355.208,96 70.608,88 1.168.521,05 355.828,58 16.863.130,79
Προσθήκες 3.171.283,80 2.096.631,82 604,50 200,00 27.747,82 11.413,55 5.307.881,49
Πωλήσεις/διαγραφές -1.735.300,00 -1.152.675,88 -13.500,00 -2.289,00 -2.903.764,88
Ανακατανοµές/συγχώνευση 355.828,58 -355.828,58 0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 4.066.214,32 9.582.517,32 4.355.813,46 57.308,88 1.193.979,87 11.413,55 19.267.247,40

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 0,00 2.668.693,76 2.247.649,96 66.254,45 976.545,85 0,00 5.959.144,02
Αποσβέσεις 406.973,84 284.949,22 1.897,65 85.463,28 779.283,99
Πωλήσεις/διαγραφές -165.425,69 -12.652,50 -632,69 -178.710,88
Ανακατανοµές/συγχώνευση 0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 0,00 2.910.241,91 2.532.599,18 55.499,60 1.061.376,44 0,00 6.559.717,13

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 4.066.214,32 6.672.275,41 1.823.214,28 1.809,28 132.603,43 11.413,55 12.707.530,27

Περίοδος έως 30 Σεπτεµβρίου 2011
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 4.441.214,32 12.297.381,65 6.638.370,52 76.308,88 1.373.094,34 32.201,90 24.858.571,61
Προσθήκες 26.891,61 124.337,34 16.720,22 63.249,99 231.199,16
Πωλήσεις/διαγραφές -5.241,78 -882,76 -6.124,54
Ανακατανοµές/συγχώνευση -375.000,00 -375.000,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2011 4.066.214,32 12.324.273,26 6.762.707,86 71.067,10 1.388.931,80 95.451,89 24.708.646,23

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 0,00 3.592.522,21 3.426.444,25 73.049,06 1.236.763,25 0,00 8.328.778,77
Αποσβέσεις 490.101,05 352.347,16 1.877,20 32.935,49 877.260,90
Πωλήσεις/διαγραφές -5.241,77 -882,74 -6.124,51
Ανακατανοµές/συγχώνευση 369.332,44 369.332,44
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2011 0.00 4.451.955,70 3.778.791,41 69.684,49 1.268.816,00 0,00 9.569.247,60

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 4.066.214,32 7.872.317,56 2.983.916,45 1.382,61 120.115,80 95.451,89 15.139.398,63

Κεφαλ. Χρηµ. Μίσθωσης 3.171.283,80 1.804.212,83 4.975.496,63
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 210.491,49 210.491,49
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 3.171.283,80 1.593.721,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765.005,14

Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια έχουν εξασφαλιστεί µε  προσηµειώσεις ακινήτων συνολικής αξίας € 19.2 εκατ.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 
εξολισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κτασκευή Σύνολο

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.005.230,52 11.089.838,61 7.187.348,24 249.807,93 1.404.673,58 355.828,58 23.292.727,46
Προσθήκες 3.171.283,80 2.116.564,34 24.244,50 45.550,00 44.110,68 32.201,90 5.433.955,22
Πωλήσεις/διαγραφές -1.735.300,00 -1.152.675,88 -2.614,27 -14.527,05 -8.121,40 -2.913.238,60
Ανακατανοµές 355.828,58 -355.828,58
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.441.214,32 12.409.555,65 7.208.978,47 280.830,88 1.440.662,86 32.201,90 25.813.444,08

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.135.510,68 2.942.052,29 127.426,16 1.138.563,59 7.343.552,72
Αποσβέσεις 633.526,96 559.293,92 62.911,53 136.645,22 1.392.377,63
Πωλήσεις/διαγραφές -165.425,69 -2.584,18 -13.679,54 -6.141,63 -187.831,04
Ανακατανοµές

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 0,00 3.603.611,95 3.498.762,03 176.658,15 1.269.067,18 8.548.099,31

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.441.214,32 8.805.943,70 3.710.216,44 104.172,73 171.595,68 32.201,90 17.265.344,77

Περίοδος έως 30 Σεπτεµβρίου 2010
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.005.230,52 11.089.838,61 7.187.348,24 249.807,93 1.404.673,58 355.828,58 23.292.727,46
Προσθήκες 3.171.283,80 2.102.146,82 5.927,50 14.018,00 37.171,49 11.413,55 5.341.961,16
Πωλήσεις/διαγραφές -1.735.300,00 -1.152.675,88 -14.527,05 -2.289,00 -2.904.791,93
Ανακατανοµές 355.828,58 -355.828,58
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 4.441.214,32 12.395.138,13 7.193.275,74 249.298,88 1.439.556,07 11.413,55 25.729.896,69

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.135.510,68 2.942.052,29 127.426,16 1.138.563,59 7.343.552,72
Αποσβέσεις 472.422,14 408.616,83 23.460,55 102.999,68 1.007.499,20
Πωλήσεις/διαγραφές -165.425,69 -13.679,54 -632,69 -179.737,92

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 0.00 3.442.507,13 3.350.669,12 137.207,17 1.240.930,58 0.00 8.171.314,00

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 4.441.214,32 8.952.631,00 3.842.606,62 112.091,71 198.625,49 11.413,55 17.558.582,69

Περίοδος έως 30 Σεπτεµβρίου 2011
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 4.441.214,32 12.409.555,65 7.208.978,47 280.830,88 1.440.662,86 32.201,90 25.813.444,08
Προσθήκες 26.891,61 130.616,34 26.793,00 17.743,06 63.249,99 265.294,00
Πωλήσεις/διαγραφές -11.891,78 -882,76 -12.774,54
Ανακατανοµές -375.000,00 -375.000,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2011 4.066.214,32 12.436.447,26 7.339.594,81 295.732,10 1.457.523,16 95.451,89 25.690.963,54

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.603.611,95 3.498.762,03 176.658,15 1.269.067,18 8.548.099,31
Αποσβέσεις 494.194,05 380.247,41 8.437,35 38.411,25 921.290,06
Πωλήσεις/διαγραφές -8.210,52 -882,74 -9.093,26

369.332,46 369.332,46
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2011 0.00 4.467.138,46 3.879.009,44 176.884,98 1.306.595,69 0.00 9.829.628,57

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 4.066.214,32 7.969.308,80 3.460.585,37 118.847,12 150.927,47 95.451,89 15.861.334,97

Κεφαλ. Χρηµ. Μίσθωσης 3.171.283,80 1.804.212,83 4.975.496,63
Συσσωρευµένες Αποσβέσης 210.491,49 210.491,49
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 3.171.283,80 1.593.721,34 0,00 0,00 0,00 4.765.005,14

Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια έχουν εξασφαλιστεί µε προσηµειώσεις ακινήτων συνολικής αξίας  € 19.2εκατ.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
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2. Επενδύσεις σε ακίνητα  

 
Επενδύσεις σε ακίνητα Εταιρείας

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο 30.09.2010 15.141.435,74

Προσθήκες 01.01.2010 - 31.12.2010

(Αναπροσαρµογή αξίας)
Υπόλοιπο 31.12.2010 15.141.435,74

Προσθήκες 01.01.2011 - 30.09.2011

(Αναπροσαρµογή αξίας)

Αναπροσαρµογές (λόγω  συγχώνευσης) 375.000,00
Υπόλοιπο 30.09.2011 15.516.435,74

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2011 30.06.2010
Ένοίκια από ακίνητα 59.835,31
σύνολο 59.835,31  
 

Επενδύσεις σε ακίνητα Οµίλου

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο 30.09.2010 15.141.435,74

Προσθήκες 01.01.2010 - 31.12.2010

(Αναπροσαρµογή αξίας)
Υπόλοιπο 31.12.2010 15.141.435,74

Προσθήκες 01.01- 30.09.2011

(Αναπροσαρµογή αξίας)

Αναπροσαρµογές (λόγω  συγχώνευσης) 375.000,00
Υπόλοιπο 30.09.2011 15.516.435,74  

 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν επενδύσεις σε γή η οποία κατέχεται για εµπορική εκµετάλευση η πώληση.

Συγκεκριµένα, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούνται :

1.   Οικόπεδο επί της οδού Ορφέως 115 - Βοτανικός - Αθήνα  αξίας  €   14.643.693,94

2.    Κτιριακές εγκαταστάσεις ( αποθήκες & οικία) στην Παταγή - Ορεστιάδα αξίας €  26.118,86

3.    Αγροί και οικόπεδα σε διάφορες περιοχές του Νοµού ΄Εβρου και Αγ. Θεόδωροι - Θηβών αξίας € 846.622,94

 

 

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις,  εκτιµάται  
από την ∆ιοίκηση ότι είναι εύλογη και δίκαιη και δεν υφίσταται θέµα αποµείωσης της αξίας 
τους. 
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4. Επενδύσεις σε θυγατρικές  

 
Η αξία κτήσεως των συµµετοχών στις οικονοµικές καταστάσεις της  µητρικής εταιρείας για την περίοδο έχει ως 
κάτωθι : 
 
 
 
Ονοµασία Εταιρείας Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα Ποσοστό 

συµµετοχής 
Αξία κτήσης 

SPIROU 

AGROSCNCES LTD 

Κύπρος Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού 

99,99 1.724,00 
 
 

ALCHEMA Ε.Π.Ε.  Τουρκία  Παραγωγή και Εµπορία 
οργανικών λιπασµάτων 
και υποστρωµάτων  

90,00 394.200,00 
 

GOLDEN WEST 

TOHUMCULUK VE 

TIGARET LIMITED 

SIRKETI  

Τουρκία Παραγωγή και  εµπόριο 
φυτικού 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού  

99,99 37.154,55 

GOLDEN WEST SEED 

IBERICA S.L.  

Ισπανία Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού 

99,98  

Σύνολο     433.078,55 

 
 
Οι  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και 
των θυγατρικών της εταιρειών. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που 
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 
 
 
Ονοµασία Εταιρείας Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενσωµάτωσης 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Α.Ε.Β.Ε 

Ελλάδα Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

Μητρική  

ALCHMA Ε.Π.Ε.. Ελλάδα Παραγωγή – Εµπόριο 
Οργανικών Λιπασµάτων  

 
90,00 

Ολική 
ενοποίηση  

SPIROU AGROSCIENCES LTD 

(ΟΜΙΛΟΣ) 

Κύπρος Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

100,00 Ολική 
ενοποίηση 

GOLDEN WEST TOHUMCULUK 

VE TIGARET LIMITED SIRKETI  

Τουρκία Π Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού  

90,00 Ολική 
ενοποίηση 

GOLDEN WEST SEED IBERICA 

S.L  

Ισπανία  Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 

99,98 Ολική 
ενοποίηση 
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Ποσοστό 
συµµετοχής

SPIROU AGROSCIENCES LTD. Κύπρος

Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 100,00%

ALCHEMA Ε.Π.Ε. Ελλάδα

Παραγωγή και Εµπόριο 
οργανικών λιπασµάτων 90,00%

GOLDEN WEST SEED IBERICA S.L. Ισπανία

Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 99,98%

GOLDEN WEST TOHUMCULUC VE 
TICARET LIMITED SIRKETI Τουρκία

Παραγωγή και Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 99,00%

Θυγατρικές της ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ

 
 
  

Ποσοστό 
συµµετοχής

NOVASEED LTD Κύπρος

Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 100,00%

GOLDEN WEST MIDDLE EAST LTD. Κύπρος

Εµπόριο φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 100,00%

Θυγατρικές της SPIROU AGROSCIENCES LTD.

 
 
 

Ποσοστό 
συµµετοχής

GOLDEN WEST BULGARIA OOD Κύπρος

Έρευνα-Ανάπτυξη-Εµπόριο 
φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού 100,00%

Θυγατρικές της GOLDEN WEST MIDDLE EAST LTD.

 
 

 
5.  Αποθέµατα 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Ποσά σε Ευρώ
Εµπορεύµατα 1.382.041,55 1.245.260,97 160,00 1.245.420,97 2.460.136,41 2.506.246,61
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 4.900.031,08 5.881.143,41 142.136,35 6.023.279,76 5.043.457,00 6.166.724,62
Παραγώγη σε εξέλιξη 482.670,58 474.972,74 0,00 474.972,74 502.346,28 502.780,42
Πρώτες & β' ύλες 5.962.067,13 5.386.078,62 125.210,96 5.511.289,58 6.032.078,79 5.600.516,11
Αναλώσιµα υλικά 47.614,28 42.242,64 0,00 42.242,64 47.614,28 42.242,64
Προκαταβολές αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 166.334,55
Σύνολο 12.774.424,62 13.029.698,38 267.507,31 13.297.205,69 14.085.632,76 14.984.844,95

Συνολική καθαρή ρευστοποήσιµη αξία 12.774.424,62 13.029.698,38 267.507,31 13.297.205,69 14.085.632,76 14.984.844,95

Τα αποθέµατα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
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6.  Πελάτες και απαιτήσεις 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης)
(Μετά 

συγχώνευσης)

30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Ποσά σε Ευρώ

Πελάτες 8.188.219,32 8.880.921,00 -1.494.118,12 7.386.802,88 12.480.977,61 12.812.519,00

Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέα 8.678.276,23 7.569.445,13 5.000,00 7.574.445,13 10.513.970,60 8.589.384,95

Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -1.100.000,00 -1.100.000,00 -11.847,20 -1.111.847,20 -1.100.000,00 -1.111.847,20

Τελικές απαιτήσεις πελατών 15.766.495,55 15.350.366,13 -1.500.965,32 13.849.400,81 21.894.948,21 20.290.056,75

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 860.231,44 648.448,69 796.069,31 1.444.518,00 1.152.527,97 1.728.000,97

Σύνολο 16.626.726,99 15.998.814,82 (704.896,01) 15.293.918,81 23.047.476,18 22.018.057,72

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 40.830,84 38.629,84 520,10 39.149,94 49.669,24 43.149,94

Κυκλοφορούν ενεργητικό 16.585.896,15 15.960.184,98 (705.416,11) 15.254.768,87 22.997.806,94 21.974.907,78

16.626.726,99 15.998.814,82 (704.896,01) 15.293.918,81 23.047.476,18 22.018.057,72

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπτίπτουν µε τις λογιστικές;
Στο τέλος της χρήσης η χρονική απεικόνηση των απαιτήσεων είχε ωσ εξής:

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης)
(Μετά 

συγχώνευσης)

Ποσά σε Ευρώ 30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

∆εν είναι αποµειωµένα και δεν είναι σε καθυστέρηση 16.866.495,55 16.450.366,13 -1.489.118,12 14.961.248,01 22.994.948,21 21.401.903,95

Είναι σε καθυστέρηση και είναι αποµειωµένα -1.100.000,00 -1.100.000,00 -11.847,20 -1.111.847,20 -1.100.000,00 -1.111.847,20

15.766.495,55 15.350.366,13 (1.500.965,32) 13.849.400,81 21.894.948,21 20.290.056,75

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις είχε ως εξής 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης)
(Μετά 

συγχώνευσης)

0/1/1900 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Υπόλοιπο έναρξης 1.100.000,00 1.658.482,15 0,00 1.658.482,15 1.111.847,20 1.670.329,35
Προσθήκες 0,00 -558.482,15 0,00 -558.482,15 0,00 -558.482,15
Αναπροσαρµογές ( λόγω Συγχώνευσης) 11.847,00 -11.847,00
Υπόλοιπο λήξης 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.111.847,00 1.100.000,20 1.111.847,20

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
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7.  ∆άνεια 

  

  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

Ποσά σε Ευρώ (Προ συγχώνευσης) (Λόγω συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικά δάνεια 6.197.500,00 6.312.500,00 0,00 6.312.500,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 6.197.500,00 6.312.500,00 0,00 6.312.500,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 9.828.373,33 9.360.115,60 332.934,96 9.693.050,56

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 615.000,00 682.500,00 0,00 682.500,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 10.443.373,33 10.042.615,60 332.934,96 10.375.550,56

Σύνολο δανείων 16.640.873,33 16.355.115,60 332.934,96 16.688.050,56

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

30.09.2011 31.12.2010

Μεταξύ 1 και  2 ετών 1.230.000,00 1.230.000,00

Μεταξύ 2 και 5 ετών 3.690.000,00 3.690.000,00

Πάνω από 5 έτη 1.277.500,00 1.392.500,00

Μέχρι 1 έτος 615.000,00 682.500,00

6.812.500,00 6.995.000,00

Μέσο σταθµικό κόστος δανεισµού 30.09.2011 31.12.2010
Μακροπρόθεσµα δάνεια 5,00% 3,80%
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 7,00% 6,09%

Για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων έχει εγγραφεί προσηµείωση επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας ποσού ευρώ €19.2 εκατ.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπροθέσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.

Πίνακας δανείων Εταιρείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ποσά σε Ευρώ
30.09.2011 31.12.2010

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικά δάνεια 6.197.500,00 6.312.500,00

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 6.197.500,00 6.312.500,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 10.014.052,19 10.084.375,83

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 615.000,00 682.500,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 10.629.052,19 10.766.875,83

Σύνολο δανείων 16.826.552,19 17.079.375,83

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

30.09.2011 31.12.2010

Μεταξύ 1 και  2 ετών 1.230.000,00 1.230.000,00

Μεταξύ 2 και 5 ετών 3.690.000,00 3.690.000,00

Πάνω από 5 έτη 1.277.500,00 1.392.500,00

Μέχρι 1 έτος 615.000,00 682.500,00
6.812.500,00 6.995.000,00

Μέσο σταθµικό κόστος δανεισµού 30.09.2011 31.12.2010
Μακροπρόθεσµα δάνεια 5,00% 3,80%
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 7,00% 6,29%

Για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων έχει εγγραφεί προσηµείωση επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας ποσού € 19.2 εκατ.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπροθέσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.

Πίνακας δανείων Οµίλου

 

 

 

∆εν υπήρχαν ληξιπρόθεσµα δάνεια η άλλες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των τριµηνιαίων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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8.  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στον ισολογισµό αναλύονται ως κάτωθι:

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ 
συγχώνευσης)

(Λόγω 
συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Επιχορηγήσεις Παγίων 1.371.573,31 51.229,63 1.320.343,68 1.371.573,31 1.564.569,15 1.564.569,15
Υποχρέωση από µακροπρ. µίσθωση ακινήτου 1.557.386,99 -1.557.386,99 0,00
Μελλοντικά έσοδα από χρηµατοδοτική µίσθωση 1.905.747,32 2.013.619,81 0,01 2.013.619,82 1.905.747,32 2.013.619,81
Λοιπές υποχρεώσεις 440,21 440,21 0,00 440,21 440,21 440,21
Σύνολο 3.277.760,84 3.622.676,64 -237.043,30 3.385.633,34 3.470.756,68 3.578.629,17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

9.  Προµηθευτές - Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ 
συγχώνευσης)

(Λόγω 
συγχώνευσης)

(Μετά 
συγχώνευσης)

30.09.2011 31.12.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Ποσά σε Ευρώ
Προµηθευτές 3.614.622,90 5.167.621,98 (2.277.010,04) 2.890.611,94 7.525.326,04 6.800.187,99
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 194.349,08 391.773,18 1.392,12 393.165,30 221.535,86 439.705,96
Επιταγές πληρωτέες 1.000.894,04 914.496,66 6.982,72 921.479,38 1.063.675,90 965.115,68
Μερίσµατα πληρωτέα 124.891,12 124.891,12 0,00 124.891,12 124.891,12 124.891,12
Έσοδα επόµενων χρήσεων 32.257,96 120.722,32 (120.722,32) 0,00 36.294,56 122.370,81
Λοιπές υποχρεώσεις 354.474,63 55.963,04 109.314,79 165.277,83 384.999,33 92.598,14
Τρέχον φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384,66
Λοιποί φόροι 1.293.685,90 1.015.269,49 0,00 1.015.269,49 1.973.136,72 1.716.302,78
Φόροι από φορολογικούς ελέγχους 1.015.802,60 1.533.009,58 106.786,54 1.639.796,12 1.015.802,60 1.647.978,97

Σύνολο 7.630.978,23 9.323.747,37 (2.173.256,19) 7.150.491,18 12.345.662,13 11.925.536,11

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
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10. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010

Μέχρι 1 έτος 397.565,52      397.565,52      397.565,52      397.565,52      
Πάνω από ένα έτος 5.337.047,16   5.635.221,30   5.337.047,16   5.635.221,30   
Σύνολο 5.734.612,68   6.032.786,82   5.734.612,68   6.032.786,82   

1.188.630,05 -  1.305.733,35 -  1.188.630,05 -  1.305.733,35 -  

4.545.982,63   4.727.053,47   4.545.982,63   4.727.053,47   

Ανάλυση:

61.376,63        242.447,47      61.376,63        242.447,47      

4.484.606,00   4.484.606,00   4.484.606,00   4.484.606,00   
4.545.982,63   4.727.053,47   4.545.982,63   4.727.053,47   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα

Μείον: Μελλοντικές 
χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις 
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

 

 

 

11.  Πωλήσεις 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µόνο σε ένα τοµέα, αυτόν της πώλησης σπόρων.  Η κατανοµή των 

πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων κατά γεωγραφική περιοχή έχουν ως εξής: 

 

Περίοδος από 01.01-30.09 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Κύκλος εργασιών 11.306.232,57 10.222.659,72 937.528,52 470.532,10 1.962.106,11 1.733.423,96 14.205.867,20 12.426.615,78

Κόστος πωληθέντων 6.907.785,87 5.895.810,44 807.610,07 496.809,04 1.587.401,96 1.567.137,98 9.302.797,90 7.959.757,46

Μικτό κέρδος 4.398.446,70 4.326.849,28 129.918,45 -26.276,94 374.704,15 166.285,98 4.903.069,30 4.466.858,32

Περίοδος από 01.01-30.09 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Κύκλος εργασιών 11.316.691,85 10.324.671,76 817.620,68 470.532,10 2.209.501,70 2.754.460,55 14.343.814,23 13.549.664,41

Κόστος πωληθέντων 5.958.064,42 5.368.564,68 709.732,13 496.809,04 2.008.227,84 1.653.430,56 8.676.024,39 7.518.804,28

Μικτό κέρδος 5.358.627,43 4.956.107,08 107.888,55 -26.276,94 201.273,86 1.101.029,99 5.667.789,84 6.030.860,13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
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12.  ∆απάνες 

Ποσά σε Ευρώ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

Αµοιβές Προσωπικού 2.305.878,28 2.672.485,67 10.695,27 2.683.180,94 2.567.010,59 2.984.389,56
Αµοιβές τρίτων 236.545,23 560.455,18 12.743,50 573.198,68 472.507,33 1.125.191,30
Παροχές τρίτων 695.711,21 636.848,30 23.701,18 660.549,48 755.632,01 756.769,48
Φόροι-τέλη 125.575,28 132.996,17 1.370,40 134.366,57 126.678,25 136.998,94
∆ιάφορα έξοδα 1.363.266,41 1.283.079,59 6.379,97 1.289.459,56 1.530.992,53 1.470.063,17
Κόστος αποθεµάτων 6.837.047,37 5.925.828,87 0,00 5.925.828,87 5.958.362,55 5.150.761,80

11.564.023,78 11.211.693,78 54.890,32 11.266.584,10 11.411.183,26 11.624.174,25
Αποσβέσεις 1.371.913,57 960.002,46 448.460,08 1.408.462,54 1.656.137,39 1.686.706,30
Μείον: Απόσβεση επιχορήγησης παγίων στοιχείων 86.937,77 6.573,40 82.259,00 88.832,40 86.937,77 99.761,80

1.284.975,80 953.429,06 366.201,08 1.319.630,14 1.569.199,62 1.586.944,50
12.848.999,58 12.165.122,84 421.091,40 12.586.214,24 12.980.382,88 13.211.118,75

Τα έξοδα κατανέµονται σε:
Κόστος πωλήσεων 8.754.796,44 7.469.662,33 0,53 7.469.662,86 8.094.776,24 7.005.798,15
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.082.255,56 1.171.355,63 54.889,79 1.226.245,42 1.249.365,69 1.351.032,35
Έξοδα ερευνών 0,00 503.763,95 0,00 503.763,95 141.561,49 703.594,01
Έξοδα διαθέσεως 1.726.971,78 2.066.911,87 0,00 2.066.911,87 1.925.479,84 2.563.749,74

11.564.023,78 11.211.693,78 54.890,32 11.266.584,10 11.411.183,26 11.624.174,25
Οι αποσβέσεις κατανέµονται σε: 0,00
Κόστος πωλήσεων 548.001,46 490.095,13 0,00 490.095,13 581.248,15 513.006,13
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 132.902,93 159.425,47 86.577,60 246.003,07 142.749,41 270.632,28
Έξοδα ερευνών 502.066,89 188.058,24 279.623,48 467.681,72 742.261,47 686.546,87
Έξοδα διαθέσεως 102.004,52 115.850,22 0,00 115.850,22 102.940,59 116.759,22

1.284.975,80 953.429,06 366.201,08 1.319.630,14 1.569.199,62 1.586.944,50
12.848.999,58 12.165.122,84 421.091,40 12.586.214,24 12.980.382,88 13.211.118,75

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 

13. Παροχές σε εργαζόµενους 

 

Αριθµός εργαζοµένων 93 90 122 118

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010
(ανά κατηγορία)

Μισθωτοί 69 66 95 84
Ηµεροµίσθιοι 24 24 27 34

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ συγχώνευσης)
(Λόγω 

συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

Ποσά σε Ευρώ 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010
Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.987.724,15 2.043.285,82 8.351,77 2.051.637,59 2.199.923,04 2.290.984,19
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 480.944,25 491.782,95 2.343,50 494.126,45 529.234,09 542.383,69
∆ικαιώµατα προαίρεσης χορηγηθέντα στο προσωπικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 85.372,18 137.416,90 0,00 137.416,90 86.015,76 151.021,68
Σύνολο 2.554.040,58 2.672.485,67 10.695,27 2.683.180,94 2.815.172,89 2.984.389,56
Μείον κεφαλαιοποιηθέντα 248.162,30 248.162,30
Σύνολο 2.305.878,28 2.672.485,67 10.695,27 2.683.180,94 2.567.010,59 2.984.389,56

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
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14. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

(Προ 
συγχώνευσης)

(Λόγω 
συγχώνευσης) (Μετά συγχώνευσης)

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα τόκων 4.820,97 4.666,92 0,00 4.666,92 4.820,97 4.695,98
Συναλλαγµατικές διαφορές (πιστωτικές) 35.965,33 103.186,74 63.471,75 166.658,49 151.608,07 630.572,04
Λοιπά

40.786,30 107.853,66 63.471,75 171.325,41 156.429,04 635.268,02

Τραπεζικά ∆άνεια 935.762,66 839.464,05 10.185,29 849.649,34 968.252,93 880.709,34
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 117.103,30 109.185,82 0,00 109.185,82 117.103,30 109.185,82
Λοιπά 86.107,04 124.638,07 7.235,27 131.873,34 135.791,22 245.797,36
Συναλλαγµατικές διαφορές (χρεωστικές) 74.268,16 98.541,54 30.424,80 128.966,34 427.165,05 577.121,87

1.213.241,16 1.171.829,48 47.845,36 1.219.674,84 1.648.312,50 1.812.814,39

Σύνολο -1.172.454,86 -1.063.975,82 15.626,39 -1.048.349,43 -1.491.883,46 -1.177.546,37

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

15.  Αγορά ιδίων µετοχών 

Η εταιρεία δεν προέβει σε αγορές ή πωλήσεις ιδίων µετοχών το Γ’ τρίµηνο του 2011 . 
Η εταιρεία κατά την 30η 

Σεπτεµβρίου 2011 κατείχε συνολικά 112.901  ίδιες µετοχές αξίας κτήσης € 
259.495,20.  
  
 
 
16. Κέρδη  ανά µετοχή 
Ποσά σε Ευρώ
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε λεπτά ανά µετοχή) για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής :

01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων 70.132,33 -1.152.158,00 606.711,59 -899.382,59
Φόρος Εισοδήµατος 28.982,01 660.522,62 37.329,53 512.182,49
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους (1) 41.150,32 -1.812.680,62 569.382,06 -1.411.565,08

Κατανεµηµένα σε : 
Μετόχους της µητρικής (2) 53.642,20 -1.805.033,03 569.382,06 -1.411.565,08
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -12.491,88 -7.647,59

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία (3) 27.561.441 27.899.554 27.561.441 27.899.554

Βασικά κέρδη/Ζηµίες ανά µετοχή 
(ευρώ/µετοχή) 0,0015 -0,0650 0,0207 -0,0506

Oµιλος Εταιρεία
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17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές 

της µε τα συνδεδεµένα µέρη, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30 Σεπτεµβρίου 2011) έχουν ως εξής:  

 

270.113,63

54.000,00 54.000,00

2.951.421,83

Αγορές αγαθών  από άλλα 
συνδεδεµένα µέρη

152.220,72

Απαιτήσεις από διεθυθντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 155.889,92 155.889,92

Υπόλοιπα υποχρεώσεων σε άλλα 
συνδεδεµένα µέρη 2.951.421,83

260.517,47 242.350,02

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης

Αγορές αγαθών από θυγατρικές

Αγορές υπηρεσιών και έξοδα από 
άλλα συνδεδεµένα µέρη

Αγορές  υπηρεσιών και έξοδα από 
θυγατρικές

Υπόλοιπα υποχρεώσεων σε 
θυγατρικές

Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα απαιτήσεων από άλλα 
συνδεδεµένα µέρη 152.220,72

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
πωλήσεις σε θυγατρικές

2.387.680,96

3.921.921,90

1.114.244,65

Πωλήσεις υπηρεσιών και άλλα 
έσοδα σε άλλα συνδεδεµένα µέρη 

Πωλήσεις αγαθών  σε άλλα 
συνδεδεµένα µέρη 

64.345,36

Πωλήσεις αγαθών σε θυγατρικές 

Πωλήσεις υπηρεσιών και άλλα 
έσοδα σε θυγατρικές

 

 

 

- Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις όρους των άλλων (τρίτων) µερών. 
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- Για τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη δεν έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων. 

18. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

α) Οι παρακάτω χρήσεις ανά εταιρεία δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά και ως εκ τούτου δεν έχουν 

καταστεί οριστικές. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2007-2010 

GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. 2010 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 

INTERNATIONAL A.E. 

2010 

ALCHEMA ΕΠΕ 2010 

GOLDEN WEST SEED IBERICA LTD 2004 -2010 

GOLDEN WEST SEED TOHUMCULUK 

VE TICARET LTD STI 

2007 – 2010 

GOLDEN WEST MIDDLE EAST LTD 2005-2010 

NOVASEED LTD 2005-2010 

GOLDEN WEST SEED BULGARIA OOD 2007-2010 

 

19. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων  στοιχείων της µητρικής εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 
19,2 εκατ.    για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 
 

20. Προβλέψεις 

Το σωρευµένο ποσό των προβλέψεων την 01/01/2010 ανερχόταν συνολικά στο ποσό € 3,53 εκατ. και 
αναλύονται όπως παρακάτω.: 
 
α. Πρόβλεψη για φορολογικά επίδικες υποθέσεις € 0,87 εκατ. 
β. Πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις € 1,0 εκάτ. 
γ. Πρόβλεψη για λοιπές επισφάλειες και κινδύνους € 1,66 εκάτ. 
 
Στη χρήση του 2010 η εξέλιξη των προβλέψεων είχε ως κατωτέρω: 
 
α. Η πρόβλεψη για φορολογικά επίδικες υποθέσεις χρησιµοποιήθηκε διότι η υπόθεση εκδικάστηκε σε βάρος 
της εταιρείας. 
β. Η  πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις περιόδου 2004-2009, χρησιµοποιήθηκε εν µέρει (κατά 
ποσό €0,7 εκάτ.) κατά την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων περιόδου 2004-2006 και λοιπών φόρων. Για την 
κάλυψη των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2007-2010 παραµένει υπόλοιπο πρόβλεψης €0,3 εκατ. Πλέον 
ποσού €0,2 εκατ. Που σχηµατίσθηκε στις 30.06.2011 συνολικό ποσό €0,5 εκάτ. 
γ. Η πρόβλεψη για λοιπές επισφάλειες και κινδύνους, λόγω επαναξιολόγησης του κινδύνου αναλώθηκε εν 
µέρει (κατά ποσό €0,56 εκάτ.) και παραµένει υπόλοιπο πρόβλεψης ποσού €1,1 εκάτ. 

 

21. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου στον όµιλο ανέρχονταν σε  
122 ( Γ τρίµηνο 2010  118) και στην εταιρία σε 93 άτοµα (Γ τρίµηνο 2010  90). 

 

22.  Σηµαντικά γεγονότα 

 
Η εταιρεία <<ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε>> (Εταιρεία) γνωστοποίησε στις 5/5/2011 
στο επενδυτικό κοινό ότι την 3/5/2011 καταχωρήθηκε στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών στοιχείων 
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της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ¨Αγροτικός Οίκος Σπυρου Ανώνυµη Εµπορική και 
Βιοµηχανική Εταιρεία¨ η µε αριθµό Κ2-3921/2-5-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σύµφωνα µε την οποία εγρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων 
εταιρειών µε την επωνυµία α)¨Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ¨µε τον διακριτικό τίτλο ¨ΣΠΥΡΟΥ 
ΑΕΒΕ¨και αριθµό µητρώου Α.Ε.15417/06/Β/87/14,β)«GOLDEN WEST SEED HELLAS 
A.E.B.E.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ»µε τον διακριτικό τίτλο 
GOLDEN WEST Α.Ε.Β.Ε¨και αριθµό µητρώου Α.Ε.50138/11/Β/01/21 και γ)«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL Ανώνυµη Εταιρεία»µε τον διακριτικό τίτλο ¨ΣΠΥΡΟΥ 
INTERNATIONAL A.E¨και αριθµό µητρώου Α.Ε.46273/01∆Τ/Β/00/30,µε απορρόφηση της 
δεύτερης και τρίτης από την πρώτη,σύµφωνα µε τις από 5/11/10,26/11/10 και 20/4/11 αποφάσεις 
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους,τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20 και του 
Ν.∆.1297/1972,τις Εκθέσεις από 24/11/2010 εκτίµησης των Ορκωτών Ελεγκτών_Λογιστών 
σύµφωνα µε την παρ.4 του αρ.9 του Κ.Ν.2190/20 και την υπ΄αρ.15714/29-4-11 πράξη του 
Συµβολαιογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Αριστοτέλη Ευθυµίου. 
 

23.  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις  που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση 
της εταιρείας.   

 

24.  Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της  

 
 

 
Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2011 

 
 
 
 
Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος                                 Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.          
 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ                                                      ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
   Α.∆.Τ. Χ170764                                                            Α.∆.Τ. Ρ 016048 
 
 
 
 
 
    Ο Οικονοµικός ∆/ντής                                            Ο Προϊστάµενος Λογ/ρίου 
 
                                                                                    
     ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε∆ΕΣ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
 
    Α.∆.Τ. Χ 156084                                                       Α.∆.Τ. Θ 303721 
   ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 19901                                ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 16451 
                                                                                  


