ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ»
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Έδρα: Ξάνθη, 3 χλμ. Ξάνθης - Λάγους, Τ.Κ. 67100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ». Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Νομαρχία Ξάνθης
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
www.rodopi-sa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Σαράντης Δημήτριος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καλούτσας Σεραφείμ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Σαράντης Μιχαήλ
Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαποστόλου Παναγιώτης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ντέλκος Φώτιος
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
15.843.086,11
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
0,01
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
9.086,24
Αποθέματα
1.887.801,30
Απαιτήσεις από πελάτες
10.375.908,72
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3.349.380,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.465.262,86

Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

31/12/2013
15.933.327,09
33.618,76
8.806,24
1.867.851,97
5.481.260,38
3.533.014,91

24 Απριλίου 2015
Ανδρέας Γ. Πούρνος
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
1.662.719,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις
1.171.050,69
• Προβλέψεις
5.536,95
• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
-212.940,55
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
574.300,58

31/12/2013
1.768.592,30
1.193.566,84
453.142,79
-150.223,97
281.083,57

26.857.879,35 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

5.937.859,20
6.303.454,74
12.241.313,94

5.937.859,20
6.021.075,47
11.958.934,67

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

8.303.645,00
821.696,46
1.049.638,98
9.048.968,48
19.223.948,92
31.465.262,86

8.705.043,00
1.137.937,40
0,00
5.055.964,28
14.898.944,68
26.857.879,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2014

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
42.724.004,69 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
4.826.180,84 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

53.035.723,62
6.420.142,31
2.235.925,59
1.662.719,99
1.408.291,96

2.049.561,16
1.768.592,30
1.471.977,67

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

-1.125.912,69
282.379,27

-145.281,35
1.326.696,32

Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

10.136,22
-4.916.680,17
2.331.708,81
625.832,52
0,00
625.832,52

79.749,73
2.019.799,55
-7.920.176,70
-2.274.465,89
-16.672,45
-2.291.138,34

0,00
-3.165.385,91
811.787,54
1.094,98
-2.352.503,39

0,00
-728.465,77
140.617,94
114,71
-587.733,12

0,00
1.021.162,50
0,00
1.125.512,00
-524.661,60
1.622.012,90

0,00
3.528.609,96
0,00
-165.455,00
-266.196,06
3.096.958,90

-104.657,97
374.425,47
269.767,50

218.087,44
156.338,03
374.425,47

31/12/2013

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)

Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2014
31/12/2013
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
11.959.137,41
10.632.441,09
0,7288 Κέρδη (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
1.408.291,96
1.471.977,67
0,0000 Λοιπές προσαρμογές
0,00
0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
-1.125.912,69
-145.281,35
Διανεμηθέντα μερίσματα
0,00
0,00
3.243.128,00 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
12.241.516,68
11.959.137,41

0,6973
0,0000

3.406.976,28

* Αναμορφωμένα μεγέθη λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές προβλέπονται απο τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης
2. Επί οικοπέδων και αγροτεμαχίων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 9.870.000 ευρώ για εξασφάλιση τραπειζκών δανείων.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για την ανέλεγκτη φορολογικα χρήση 2010 έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη συνολικού ποσού € 130.000. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί βάσει του άρθρου 82
§ 5, αλλά δεν θεωρείται περαιωμένη. Για τις χρήσεις 2012 και 2013, ο ανωτέρω έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η περαίωση. Για την χρήση 2014 ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται απο τις διατάξεις του
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη. (σημ. 9.16)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 91 και 94 άτομα αντίστοιχα.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του ομίλου εταιρειών ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.
7. Συναλλαγές εταιρείας με τα προς αυτήν συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

Εισροές
Εκροές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

σε χιλ €
37.080
31.287
172
3.057
0
0
0

Ξάνθη, 24 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΝΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σαράντης Δημήτριος

Σαράντης Μιχαήλ

Ντέλκος Φώτιος

