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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 30/3/2015 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Αναρ. Παπανάγνου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Θεόδωρος Παπαηλιού ΑΜ.ΣΟΕΛ 16641 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης  Ευαγγ. Μπακάκης
Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη - Έμφαση Θέματος

 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.767.227 10.831.644 9.767.227 10.831.644
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 160.541 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.055 5.151 2.055 5.151
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 247.634 187.634 347.634 337.634
Αποθέματα 628.698 1.078.856 628.698 1.078.856
Απαιτήσεις από πελάτες 149.095 382.731 149.095 382.731
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 231.089 267.719 221.052 257.681

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.025.798 12.914.276 11.115.761 12.893.698

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.834.600 6.834.600 6.834.600 6.834.600
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -19.081.282 -17.058.680 -19.126.498 -17.055.029

Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής (α) -12.246.682 -10.224.080 -12.291.898 -10.220.429
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0 0 0

Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) -12.246.682 -10.224.080 -12.291.898 -10.220.429

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.993.339 3.052.339 2.993.339 3.052.339
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.681.848 10.821.087 11.681.848 10.821.086
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.597.293 9.264.929 8.732.472 9.240.701

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 23.272.480 23.138.355 23.407.659 23.114.126

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 11.025.798 12.914.276 11.115.761 12.893.698

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011
Κύκλος εργασιών 1.037.868 10.427.279 1.037.868 10.427.279
Μικτά κέρδη / (ζημιές) -552.113 -1.512.282 -552.113 -1.512.282
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

-1.096.240 -7.084.692 -1.095.106 -6.733.510
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.027.718 -7.952.657 -2.076.584 -7.987.475
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (Α) -2.022.603 -9.230.993 -2.071.469 -9.265.811
Κατανέμονται σε :

     -Ιδιοκτήτες μητρικής -2.022.603 -9.230.993 -2.071.469 -9.265.811
    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα
    -Αποθεματικά εύλογης αξίας ακινήτων (Β) 0 -2.459.829 0 -2.459.829
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -2.022.603 -11.690.822 -2.071.469 -11.725.640
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,8878 -5,1316 -0,9093 -5,1469
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων -794.832 -6.745.361 -793.698 -6.394.179

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -2.027.718 -7.952.657 -2.076.584 -7.987.475
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 301.408 339.331 301.408 339.331
Προβλέψεις 1.196.006 3.628.228 1.196.006 3.664.2280 0 0

-62.000 -65.000 -62.000 -65.000

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 931.478 867.965 931.478 867.965

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 450.158 4.602.858 450.158 4.602.858
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 271.103 880.155 271.103 880.155
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.019.414 -2.044.273 -1.131.089 -2.045.455
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -488.618 -436.965 -488.618 -436.965
Καταβεβλημένοι φόροι -54.885 0 -54.885 0

-502.482 -180.357 -663.022 -180.357

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 85.418 0 245.959 -34

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0 -34 0 0

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 1.263.825 0 1.263.825

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 417.901 -1.212.618 417.901 -1.212.618

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.565 131.748 817 130.000
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.402 2.565 1.654 817

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) -10.224.080 1.466.742 -10.220.429 1.505.210
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -2.022.603 -11.690.822 -2.071.469 -11.725.640
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) -12.246.682 -10.224.080 -12.291.898 -10.220.429

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Όμιλος   Εταιρία  
                     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 € 0 €
                     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 € 0 €
                     γ) Απαιτήσεις 0 € 0 €
                     δ) Υποχρεώσεις 0 € 0 €
                     ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 44.945 € 44.945 €
                    στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 € 0 €
                     ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 253.600 € 253.600 €

  
Στυλίδα , 30 Μαρτίου  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ. Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  ΚΩΝ.  ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΑΡ.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΑΔΤ Ξ 702894

ΑΔΤ. ΑΙ 476455  AΔΤ AΑ 978654 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0031916 Α' ΤΑΞΗΣ

7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών  αµοιβών  διευθυντικών στελεχών και µελών  της δοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους είναι:

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

6. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών € 8.500.000 προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.

-1.212.618

-129.184 -129.184

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

3.Υφίσταται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, για  τις οποίες η διοίκηση εκτιμά ότι η εκβαση τους δεν θα έχει σημαντική επίπτωση  στην οικονομική κατασταση της εταιρείας.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

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

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε "ESTELL S.A"

ΕΔΡΑ : 10ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ , ΤΚ 35100  ΑΥΛΑΚΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠO 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

 ΓΕΜΗ : 02265565400

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της" ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε " ESTELL S.A". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου

αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.263.791

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

1.263.79185.418 245.959

-1.212.618

837 837

417.901

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

417.901

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως 2012.Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν αξιόλογες διαφορές κατά την εξέταση των ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων, ενώ η θυγατρική ΜΑΚΟΝΑΚ δεν έχει

ελεγχθει για τις χρήσεις 2003-2012.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1. Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, σχέση συμμετοχής (άμεση/έμμεση) καθώς και μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012,παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων. Εκτός από τη μητρική εταιρεία στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η θυγατρική

ΜΑΚΟΝΑΚ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 100%.

4. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι: για τη χρήση 2012 άτομα 34 και αντίστοιχα για τη χρήση 2011 άτομα 74
     5. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές τόσο από την μητρική εταιρεία όσο και από τη θυγατρική της.

7. Τό θέμα έμφασης της Εκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η εταιρεία με βάση δικαστική απόφαση υπίχθηκε στο  άρθρο 106Β του Πτκ , άνοιγμα της από 17/4/2013 συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της εταιρείας 


