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Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 
Γειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε φηη: 

 

Α) νη ζπλλεκέλεο εηήζηεο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο «ΑΦΟΗ 

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. – ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ -ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» γηα ηελ ρξήζε 01/01/2012-
31/12/2012, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ 

θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαη 
 

Β) φηη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο 

επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηεο πεξηγξαθήο ησλ 
θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

 

Νέα άληα Κηιθίο  27 Μαξηίνπ 2013 
Οη Βεβαηνχληεο 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..             Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
& Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

Σεο εηαηξείαο ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ» 

Δπί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ 

γηα ηελ ρξήζε από 01/01/2012 έσο 31/12/2012 

 

Κύξηνη Μέηνρνη 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 άξζξν 43α, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007 άξζξν 4, 

ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 θαζψο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο 
εηαηξείαο, ζαο ππνβάινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01.01.2012 έσο 31.12.2012 ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ νκίινπ 
θαη ηεο εηαηξείαο ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ», γηα 

ηελ ρξήζε 2012, πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ε ζπλνιηθή πνξεία θαη νη 

κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 
δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ ρξήζε θαη είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε δήισζε 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ ε εηαηξεία θαη ε ζπγγελήο 

ηεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ κεξψλ. 

 

Η. Δπηδόζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε. 

Ζ εμεηαδφκελε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ δηαηήξεζε 

ησλ δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα. Όκσο ε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ  ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ηξίκελα ηνπ ηδίνπ έηνπο, απνδεηθλχνπλ φηη νη πξνζπάζεηεο 
ηεο δηνίθεζεο γηα δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθπμίαο, απνδίδνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

απνδίδνπλ ζην κέιινλ κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηεο εηαηξείαο ζηελ θεξδνθνξία.  
Σα πςειά ζηαζεξά έμνδα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ επζχλνληαη γηα ηηο δεκίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο. 

Πην αλαιπηηθά ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλήιζε ζε 19,9 εθ. επξψ έλαληη 22,0 εθ. επξψ ηελ 
πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο κείσζε 2,1 εθ. επξψ ή πνζνζηφ 9,7%. Σν κηθηφ απνηέιεζκα 

αλήιζε ζε δεκία 1.124 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ 373 ρηι. επξψ ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή κείσζε. Σα 

έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε 2,1 εθ. επξψ έλαληη 3,18 εθ. επξψ ηελ 
πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,08 εθ. επξψ. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηηο πξφζζεηεο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο χςνπο 1,1 εθ επξψ πνπ αλαγλψξηζε ε δηνίθεζε γηα ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε.  Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο αλήιζε ζε 495 ρηι. επξψ έλαληη 493 ρηι. επξψ ηελ 
πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο αχμεζε 2 ρηι. επξψ. Απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε, ε εηαηξεία θαηέγξαςε δεκηά 73 ρηι. ηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο κεηά απφ 

θφξνπο αλήιζαλ ζε δεκίεο 3,35 εθ. επξψ έλαληη δεκηψλ 3.56 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
Σέινο ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ αλήιζε ζε δεκία 1.38 εθ. επξψ έλαληη δεκηψλ 1,32 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 
Οη βαζηθφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Μεταβολή % 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο (Gross Profit Margin) -5,66% -1,68% -3,98% 

Πεξηζψξην Κέξδνπο πξν θφξσλ ηφθσλ 

απνζβέζεσλ (E.B.I.T.D.A.) -6,94% -6,00% -0,94% 

Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο (Δ.Β.Η.Σ.) -14,69% -13,44% -1,25% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (Δ.Β.Σ.) -17,19% -17,38% 0,19% 

Πεξηζψξην Μεηά απφ Φφξνπο (Δ.Α.Σ.) -16,88% -16,19% -0,69% 
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ΗΗ. εκαληηθά γεγνλόηα ηεο ρξήζεο. 

ηελ παξνχζα άζρεκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία βαζηθφο ζηφρνο ησλ πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ε δηαηήξεζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο 

ζηελ αγνξά θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά 

ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο αλαλέσζε ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο 
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα πηζησηηθά φξηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο. 

 

Ζ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθιήζεθε ζηηο 28.06.2012 ζηελ έδξα ηεο 
εηαηξίαο. ε απηήλ παξαβξέζεθαλ 4 κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζψπεζαλ 6.324.738 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο ή πνζνζηφ 61,986% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκφθσλα.  
 

ΗΗΗ. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην κέιινλ. 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη ν θίλδπλνο ηηκψλ θαη ν πηζηνδνηηθφο θίλδπλνο. Οη πνιηηηθέο δηαρεηξίζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

θηλδχλσλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 
θίλδπλνη απηνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, νη ζρεηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο νπνίαο εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, ππνινγηζκφ θαη αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

 

Α. Κίλδπλνο ηεο Αγνξάο 

(ι) Σςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ.    

Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη ακειεηέα θαζψο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο νη 

ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά ηνπ επξψ. 

 

(ιι) Κίνδςνορ ηιμών 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ ά πιψλ (θπξίσο λήκα) πνπ αγνξάδεη, ησλ εμφδσλ 

γηα επεμεξγαζία απφ ηξίηνπο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ πνπιάεη (θπξίσο πθάζκαηα βακκέλα θαη 

εθξνχ). Ζ ηηκή αγνξάο λήκαηνο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηεζλή ηηκή βάκβαθνο. Ο θίλδπλνο 
απηφο αληηκεησπίδεηαη θπξίσο α) κε ηελ δηαηήξεζε κίαο ιίζηαο ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ψζηε λα πεξηνξίδεη ηελ εμάξηεζε ηεο θαη λα πεηπραίλεη αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο αγνξάο, β) κε ηελ δηαηήξεζε επαξθψλ απνζεκάησλ ψζηε λα θαιχπηεη ηηο βξαρπρξφληεο 
παξαγγειίεο θαη γ) κε ηελ αλάινγε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ πψιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ησλ ηηκψλ 

αγνξάο ησλ ά πιψλ θαη ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο απφ ηξίηνπο. 

  

(ιιι) Ταμειακέρ ποέρ και δίκαιη αξία επιηοκίος κινδύνος 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ιφγσ κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο 
κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ηνπ επξψ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο ε 

/ θαη εθξνέο πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή / θαη ππνρξεψζεηο. 

Αλαιπηηθά: 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ 

επηηνθίσλ. 

Οη καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε 
επκεηάβιεηα επηηφθηα, γεγνλφο ην νπνίν εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ. 

 Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ θαη αμηνινγεί θαηά πεξίπησζε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ θαη ηε 
ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη αλαπξνζαξκνδφκελνπ επηηνθίνπ.  
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Β. Πηζηνδνηηθόο θίλδπλνο. 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζηνδνηηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κε είζπξαμε ππνινίπσλ 

πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο πίζησζεο αλά πειάηε. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη 

κε ζπλέπεηα ζαθή πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, 
ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην.  

 

Γ. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ ζε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

Γ. Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 

Ο ζθνπφο ηνπ Οκίινπ φηαλ δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα 
ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο, γηα λα παξέρεη θέξδε ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζηνπο άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαζψο θαη λα δηαηεξήζεη κηα θεθαιαηνπρηθή δνκή, ε νπνία ζα κεηψλεη ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 

 

IV. Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο 
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο δελ πξαγκαηνπνίεζε έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 

V. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο πξνέβε ζηελ ελνηθίαζε  ρψξνπ γξαθείσλ 

ζηνλ Πεηξαηά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ γξαθεία ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ 
ιήςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαγγειηψλ απφ πειάηεο εμσηεξηθνχ. Ο ρψξνο πνπ επξίζθεηαη ζηελ 

νδφ Αγ. Αλαξγχξσλ 2 θαη Μαπξνγέλνπο ζηα Κακίληα ηνπ Πεηξαηά είλαη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 206,56 

η.κ. . 
 

 

VI. Κνηλσληθή επζύλε 

Ο φκηινο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά πνζά ζε έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θξνληίδεη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα ζηελ πθηζηάκελε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. Μεηέρεη επίζεο ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ππνιεηκκάησλ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ξππνγφλσλ θαη επηβιαβψλ γηα ην πεξηβάιινλ νπζηψλ. 

Ζ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εηαηξία. Ζ 
ειαρηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ 

κέξηκλα ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα ζην 2012 έγηλαλ πεξαηηέξσ βήκαηα 

βειηίσζεο ηεο θνπιηνχξαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εληάζεθε ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

VII. Πξνβιεπόκελε πνξεία. 

Σα πξντφληα ηεο εηαηξίαο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απεπζχλνληαη ζε πειάηεο ζηελ 

επξσπατθή έλσζε. Αλ θαη νη πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο δελ είλαη θαη νη 

θαιχηεξεο, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πηζηεχεη φηη κηα αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο ζηελ Διιεληθή 
νηθνλνκία ζα κπνξνχζε λα  βειηηψζεη ηελ πξννπηηθή ησλ πσιήζεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Παξάιιεια ε πηζαλή πηψζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ κε ην δνιάξην ζα βειηηψζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ επξσπατθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε απηά ησλ αληαγσληζηψλ απφ ηελ εγγχο θαη 

άπσ αλαηνιή.  

 

VIII. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2012 

πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα. 
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IX. εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο.  

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ ζπκβεί γεγνλφηα ηα 

νπνία λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο 

εηαηξείαο.  

 

X. πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα ζηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο 2011, αθνξνχλ ζηελ πψιεζε πθαζκάησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο πθαζκάησλ, 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

   
Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο, ηελ 31.12.2012 έρνπλ 

σο εμήο: 

 

 

Δηαηξεία Αγνξέο 

1.1. - 31.12.2012 

Πσιήζεηο 

 1.1. - 

31.12.2012 

Απαηηήζεηο 

31.12.2012 

Τπνρξεώζεηο 

31.12.2012 

 
ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 0 0 0 0 

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 0 0 0 90.099 

ΑΡΑΞ Α.Δ. 1.500 0 0 29.446 

ύλνιν 1.500 0 0 119.544 

 

-Ζ ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. απνηειεί ζπγγελή εηαηξεία. Οη αγνξέο αθνξνχλ έηνηκν έλδπκα θαη νη 

πσιήζεηο χθαζκα ξνχρσλ. 
-Ζ εηαηξεία «ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 31.12.2012 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

κε πνζνζηφ 33,69 %. 

-Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «ΑΡΑΞ Α.Δ.», είλαη ν Πξφεδξνο θαη 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο κέρξη 28/06/2012 θνο Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο. 
 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα ππφινηπα έρνπλ σο εμήο: 

 

ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΩΝ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

  

 

1.1.- 

31.12.2012 

1.1.- 

31.12.2011 

Με ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 
  - Αθαζάξηζηεο απνδνρέο 89.563 126.251 

- Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 12.490 19.675 

 
102.053 145.926 

Με ζρέζε παξνρήο αλεμ. 

Τπεξεζηώλ 0 68.000 

ύλνιν 102.053 213.926 

   

 
31.12.2012 31.12.2011 

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ 

Γ.. 0 0 

Απαηηήζεηο από ηα κέιε ηνπ 

Γ.. 0 0 

 

ΥΗ. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ ∆ήισζε απηή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απφδνζή ηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηα ζπκθέξνληα 

φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 
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Ζ δνκή ηεο παξνχζαο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζέµαηα: 

Α. ∆ήισζε πκκφξθσζεο µε Κψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο 

Β. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 
Γ. Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφµνπ ή ηνπ Κψδηθα 

∆. ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην θαη Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ µέιε ηνπ πµβνπιίνπ απηνχ 

Δ. Γεληθή πλέιεπζε θαη ∆ηθαηψµαηα ησλ Μεηφρσλ 

Σ. Θέµαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε µε ηε 

δηαδηθαζία νηθνλνµηθψλ αλαθνξψλ, 

 
Δληζρχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δνµέο ηεο, ε Δηαηξεία εμαζθαιίδεη φρη µφλν ηε ζπµµφξθσζε 

µε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζεµειηψλεηαη ζηηο 

αμίεο ηεο επηρεηξεµαηηθήο εζηθήο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ ζπµθεξφλησλ ησλ µεηφρσλ θαζψο θαη 
φισλ ησλ ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ. 

Ωο αλψλπµε εηαηξεία εηζεγµέλε ζην Υξεµαηηζηήξην Αζελψλ, ε Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ θείµελε 

λνµνζεζία θαη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αθνινπζεί ηνλ Κψδηθα πεξί 

Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ. 
Οη εθαξµνδφµελεο αξρέο θαη πξαθηηθέο απφ ηελ Δηαηξεία απνηππψλνληαη ζην Καηαζηαηηθφ, ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο θαη ζε άιινπο θαλνληζµνχο ή πνιηηηθέο ηεο Eηαηξείαο πνπ 

ξπζµίδνπλ ηηο επηµέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 

Α. ∆ήισζε πµµόξθσζεο µε Κώδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο 

 

Ζ Δηαηξεία ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγµέλεο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπεη ν 
Καλνληζµφο ηνπ ΔΒ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεµέλνο ζηνλ ηζηφηνπν 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx θαη 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. 

 
 

Β. Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 

 
Δμαηξεηηθά, µέρξη ζήµεξα απφθιηζε µε ηνλ Κψδηθα απηφ απνηεινχλ ηα εμήο: 

(1) ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, ε νπνία 

πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην ∆ θαη πξνεηνηµάδεη 
πξνηάζεηο πξνο ην ∆ φζνλ αθνξά ηηο αµνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ θαη ησλ βαζηθψλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνµέλνπ φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε µε ηηο αµνηβέο απηέο είλαη 

ζηαζεξή θαη δηαµνξθσµέλε 
(2) Σν Γ.. δελ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κέιε αιιά απφ έμε (6) κέιε ρσξίο απηφ λα 

απνηειεί θψιπκα γηα ηελ απνηειεζµαηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

(3) Σν ∆.. δελ απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ µε εθηειεζηηθά µέιε, αιιά απφ ηξία (3) 

εθηειεζηηθά θαη ηξία (3) κε εθηειεζηηθά εθ’ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) είλαη αλεμάξηεηα. Με ηελ 
ζπγθεθξηµέλε ηζνξξνπία έρεη δηαζθαιηζζεί ζηελ δηάξθεηα φισλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ε 

απνηειεζµαηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

(4) Γελ ζεζπίδεηαη ξεηή δηάθξηζε µεηαμχ ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ ∆ηεπζχλνληνο 
πµβνχινπ, νχηε θξίλεηαη ζθφπηµε ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνµήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ε 

δεµηνπξγία ηεο δηάθξηζεο απηήο 

(5) ην ∆ δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν πξνεξρφµελν απφ ηα αλεμάξηεηα µέιε ηνπ, αιιά 

εθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν, θαζψο αμηνινγείηαη σο πξνέρνπζαο ζεµαζίαο ε ζπλδξνµή ηνπ ζηελ 
άζθεζε εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ 

(6) Ζ µέγηζηε ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ ∆ δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά πεληαεηήο ψζηε λα µελ ππάξρεη 

ε αλάγθε εθινγήο λένπ ∆ ζε ζπληνµφηεξν ρξνληθά δηαζηήµαηα, γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα 
ηελ επηβάξπλζε µε επηπιένλ δηαηππψζεηο (λνµηµνπνίεζεο ελψπηνλ ηξίησλ θιπ) 

(7) Γελ πθίζηαηαη επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην ∆ , θαζψο ιφγσ ηεο δνµήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ε ζπγθεθξηµέλε επηηξνπή δελ αμηνινγείηαη σο απαξαίηεηε θαηά ηελ 
παξνχζα ρξνληθή ζηηγµή 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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(8) Σν ∆ ζηελ αξρή θάζε εµεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εµεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 

12µελν πξφγξαµµα δξάζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο αθελφο µελ ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα µέιε απηνχ είλαη θάηνηθνη λνµνχ 
Θεζ/λίθεο, είλαη επρεξήο ε ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζε ηνπ ∆, φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο 

εηαηξείαο ή ν λφµνο, ρσξίο ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζµέλνπ πξνγξάµµαηνο δξάζεσο 

(9) Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε µεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ ∆ θαη ησλ µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ 
πξνθεηµέλνπ λα ζπδεηά ηελ επίδνζε θαη ηηο αµνηβέο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέµαηα 

ζπδεηνχληαη παξνπζία φισλ ησλ µειψλ ηνπ ∆ , ρσξίο ηελ χπαξμε δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ 

κεηαμχ ησλ. 
(10) Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξαµµάησλ εηζαγσγηθήο ελεµέξσζεο γηα ηα λέα 

µέιε ηνπ ∆ αιιά θαη ηελ δηαξθή επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε θαη επηµφξθσζε γηα ηα ππφινηπα 

µέιε, δεδνµέλνπ φηη πξνηείλνληαη πξνο εθινγή σο µέιε ηνπ ∆ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη 
απνδεηδεηγµέλε εµπεηξία θαη νξγαλσηηθέο –δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο . 

(11) Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα παξνρή επαξθψλ πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ ∆ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπµβνχισλ ζην βαζµφ πνπ 

ρξεηάδνληαη, θαζψο νη ζρεηηθνί πφξνη εγθξίλνληαη αλά πεξίπησζε απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 
µε βάζε ηηο εθάζηνηε εηαηξηθέο αλάγθεο. 

(12) Γελ πθίζηαηαη εηδηθφο θαη ηδηαίηεξνο θαλνληζµφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θαζψο 

ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξµνδηφηεηεο ηεο σο άλσ επηηξνπήο, πξνδηαγξάθνληαη επαξθψο απφ 
ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 

(13) Γελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηε Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηελ εθ µέξνπο ηεο ρξήζε 

ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπµβνχισλ, θαζψο ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη νη εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο 

θαη εµπεηξία ησλ µειψλ απηήο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζµαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
(14) Γελ πθίζηαηαη επηηξνπή αµνηβψλ, απνηεινχµελε απνθιεηζηηθά απφ µε εθηειεζηηθά µέιε, 

αλεμάξηεηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ε νπνία έρεη σο αληηθείµελν ηνλ θαζνξηζµφ ησλ αµνηβψλ ησλ 

εθηειεζηηθψλ θαη µε εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ ∆ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ξπζµίζεηο γηα 
ηα θαζήθνληα ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη γηα άιια ζέµαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο , ελφςεη ηεο δνµήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη αμηνινγεζεί σο αλαγθαία µέρξη ζήµεξα 
 

Γηα φζεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ∆ήισζε σο απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ δελ ππάξρεη µέρξη ζήµεξα λνµνζεηηθή ξχζµηζε ή θαλνληζηηθή 

ξχζµηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ελψ ν σο άλσ Κψδηθαο εθδφζεθε πξφζθαηα θαη δελ 
ππήξρε επαξθήο ρξφλνο επεμεξγαζίαο πεξαηηέξσ αιιαγψλ ή ζπµπιεξψζεσλ ησλ Δζσηεξηθψλ 

Καλνληζµψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζεί, ζχµθσλα µε ηε λνµνζεζία πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Γ. Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο πέξα από ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νόµνπ ή ηνπ 

Κώδηθα 

 

Ζ Δηαηξεία εθαξµφδεη πηζηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θεηµέλνπ σο άλσ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά µε 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. ∆ελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγµή εθαξµνδφµελεο 
πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ σο άλσ πξνβιέςεσλ. 

 

∆. ∆ηνηθεηηθό πµβνύιην θαη Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη από µέιε ηνπ πµβνπιίνπ 

απηνύ 

 

1.1. Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, µε θχξην έξγν 
ηελ πξνάζπηζε ηνπ γεληθφηεξνπ εηαηξηθνχ ζπµθέξνληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

1.2. χµθσλα µε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο: 
Ρφινο – χλζεζε 

1.- H Eηαηξεία δηθνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ έσο ελλέα (9) κέιε θαη’ αλψηαην φξην πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ή φρη, 
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εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία κε 5εηή ζεηεία ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γ.. απφ ηελ 

ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηνλ ρξφλν ηεο εμφδνπ ηνπ. 
2.- H Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη ηελ απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα εθιέγεη ηα απαηηνχκελα κέιε γηα ηελ ηπρφλ ζπκπιήξσζε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο. Γηθαηνχηαη επίζεο λα ηα αλαθαιεί νπνηεδήπνηε ρσξίο θακία δηθαηνινγία. 

3.- Tα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ. 
Αληηθαηάζηαζε πκβνχισλ 

1.- ε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζεη θάπνηνο ζχκβνπινο πξηλ λα ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ιφγσ 

ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν εθπηψζεσο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί 
λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηε γηα λα θαιχςεη ηελ θελή ζέζε. 

2.- H εθινγή γίλεηαη κε ςεθνδέιηηα θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε 

ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ζπγθιεζεί. Oη πξάμεηο ησλ 
ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εθινγή ηνπο δελ έρεη θπξσζεί απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε. αλ ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ 

λενεθινγέληνο ζπκβνχινπ ζεσξείηαη ν ππφινηπνο ρξφλνο ηεο ππεξεζίαο εθείλνπ ηνλ νπνίν 

θιήζεθε λα αληηθαηαζηήζεη. 
Aπνπζία ζπκβνχινπ 

1.- Aλ έλαο ζχκβνπινο αδηθαηνιφγεηα δελ κεηέρεη ή δελ εθπξνζσπείηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έμη (6) κήλεο, ζεσξείηαη φηη έρεη 
παξαηηεζεί. H παξαίηεζε ζα γίλεηαη νξηζηηθή απφ ηελ εκέξα πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά κε απηή θαη ε απφθαζε ζα θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά ηνπ. 

2.- χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη λα παξαζηεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κπνξεί κε επζχλε ηνπ λα αλαζέζεη ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπ ζην πκβνχιην ζε άιινλ 
ζχκβνπιν, ε εληνιή δε απηή κπνξεί λα δνζεί κε επηζηνιή ή ηειεγξάθεκα πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. H εμνπζηνδφηεζε γηα αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ή θαη 

πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο. 
πλεδξίαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

1.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ηαθηηθά κία θνξά 

ηνπιάρηζηνλ θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα, έθηαθηα δε φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ν Πξφεδξνο ή δεηεζεί 
εγγξάθσο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ζπκβνχινπο θαζνξίδνληαο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.  

2.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλεδξίαζε εθιέγεη ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ Aληηπξφεδξν κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ. 

Mπνξεί επίζεο λα εθιέγεη νπνηεδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ έλαλ ή δχν 
Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη ζπγρξφλσο λα θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο, ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαζψο θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο. H 

ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, κπνξεί λα ζπκπέζεη ζην ίδην πξφζσπν.  
3.- Kάζε ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν, φηαλ φκσο αληηπξνζσπεχεη ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη 

έγθπξα κπνξεί λα έρεη δχν ςήθνπο, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί ζην ίδην πξφζσπν λα 

ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν (2) ςήθνη πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπ ςήθνπ. 
Kαλέλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ζην πκβνχιην κε πξφζσπν πνπ δελ είλαη 

κέινο ηνπ. 

4.- O Πξφεδξνο, ν Aληηπξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη θαη 

νη ππφινηπνη χκβνπινη κπνξνχλ πάληνηε λα επαλεθιέγνληαη. 
5.- O Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

νξίδνληαο εκέξα θαη ψξα, εθδίδεη θαη ππνγξάθεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα πάζεο θχζεσο 

εγγξάθσλ ηεο Eηαηξείαο, θαζψο θαη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 
Eηαηξείαο, ησλ βηβιίσλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, 

έρεη δε θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δίλεηαη ζ’ απηφλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή θαη 

κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Aλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη λα 

αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Aληηπξφεδξν. Aλ ν αληηπξφεδξνο επίζεο 
απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ έλα ζχκβνπιν πνπ 

ηνλ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

6.- O Γηεπζχλσλ ή νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη εθ’ φζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη 
γηα ηελ εθινγή ηνπο, έρνπλ εθείλεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη. 
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7.- Mε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη κπνξεί λα κεηαβηβάδνπλ 

ζε ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ζε δηθεγφξνπο ή θαη ζε άιια κέιε ηνπ Γ.. κέξνο ησλ θαζεθφλησλ 

θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο κεηαβηβάζηεθαλ. 
Aπαξηία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

1.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, αλ παξίζηαηαη ή 

αληηπξνζσπεχεηαη ζ’ απηφ ην ήκηζπ (1/2) πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ. O αξηζκφο φκσο ησλ 

ζπκβνχισλ πνπ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο απφ ηξεηο (3). Aλ ζηελ 
εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο πξνθχςεη ηπρφλ θιάζκα, ηφηε απηφ δελ ππνινγίδεηαη. 

2.- Oη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ ηνπ. ε δεηήκαηα πξνζσπηθά νη απνθάζεηο ηνπ 
πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε ςεθνδέιηηα. 

3.- Oη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε πξαθηηθά πνπ γξάθνληαη 

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο παξηζηακέλνπο απηνπξνζψπσο 
ζηελ ζπλεδξίαζε ζπκβνχινπο. 

4.- Kαλέλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο. Γηθαηνχηαη φκσο λα απαηηήζεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

γλψκεο ηνπ ζηα πξαθηηθά, έζησ θαη αλ είλαη αληίζεηε πξνο ηελ ιεθζείζα απφθαζε. Πάλησο ε κε 
ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ απφ ζχκβνπιν πνπ παξέζηε ζηε ζπλεδξίαζε δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα 

ηεο απφθαζεο, πνπ πάξζεθε, αξθεί ζην πξαθηηθφ λα γίλεηαη κλεία ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ην 

ππνγξάςεη. 
5.- Tα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ 

πξφθεηηαη λα πξνζαρζνχλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή άιιεο Aξρήο, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ή εθ’ φζνλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

Aξκνδηφηεηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
1.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά θαη είλαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν ηεο 

Eηαηξείαο γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηεο ζηα Γηθαζηήξηα θαη εμσδίθσο. 

2.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε 
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

εηαηξείαο. Aλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάξρεη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ηεο 

εμνπζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ αληηηάζζεηαη πξνο ηνπο θαιήο 
πίζηεσο ηξίηνπο. 

3.- O Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο έρεη θαη απηφο κε βάζε ην παξφλ, ην δηθαίσκα λα εθπξνζσπεί ηελ 

εηαηξεία ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, φισλ ησλ Γηθαζηηθψλ 
Aξρψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ ή άιισλ Aξρψλ, Yπεξεζηψλ, ηδξπκάησλ ή 

Oξγαληζκψλ.  

Eπζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
1.- Kάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επζχλε απέλαληη ζηελ Eηαηξεία θαηά ηελ 

Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γηα θάζε ηνπ πηαίζκα. Eπζχλεηαη ηδηαίηεξα αλ ν ηζνινγηζκφο 

έρεη παξαιείςεηο ή ςεχηηθεο δειψζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηεο Eηαηξείαο. 

2.- H επζχλε δελ ππάξρεη αλ απνδείμεη φηη θαηέβαιε θάζε πξνζπάζεηα κε επηκέιεηα ζπλεηνχ 

νηθνγελεηάξρε. Aπηφ δελ ηζρχεη γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Eηαηξείαο, ν νπνίνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί κε θάζε επηκέιεηα. Eπίζεο ε επζχλε απηή δελ ππάξρεη γηα πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε λφκηκε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

3.- Kάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί απζηεξά ηα 

απφξξεηα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία γλσξίδεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ ζχκβνπινο. 
4.- H Eηαηξεία κπνξεί λα παξαηηεζεί ησλ αμηψζεψλ ηεο γηα απνδεκίσζε ή λα ζπκβηβαζηεί 

κεηά πάξνδν δηεηίαο απφ ηφηε πνπ γελλήζεθε ε αμίσζε θαη κφλν εθφζνλ γίλεηαη δεθηφ απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ έρεη αληίξξεζε ε κεηνςεθία ε νπνία εθπξνζσπεί ην έλα ηέηαξην (1/4) 

ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηελ πλέιεπζε. 
5.- Oη παξαπάλσ αμηψζεηο ηεο Eηαηξείαο θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 

ηελ Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αζθνχληαη ππνρξεσηηθά αλ βεβαίσο ε δεκία δελ νθείιεηαη 

ζε δφιν, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ή ην δεηήζνπλ απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ φινπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ. H αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο ιακβάλεηαη ππφςε κφλν αλ βεβαησζεί φηη νη κέηνρνη πνπ ην 

δεηνχλ έγηλαλ κέηνρνη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ αίηεζε.  

6.- H αγσγή πξέπεη λα θαηαηεζεί κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 

1.3. Ήδε µε ηελ απφ 28/06/2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νξίζζεθαλ ηα µέιε ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ε ζεηεία ησλ νπνίσλ είλαη κέρξη 30.06.2017. ηηο 26/10/2012 κεηά απφ 
παξαίηεζε απφ ην Γ.. ηνπ θνπ Κάλνπξα Απφζηνινπ, ην Γ.. εμέιεμε ηελ θα Εεξβνχ Αηθαηεξίλε 

ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ.    

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε : 
 

1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΔΜΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ, Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο. 

2. ΔΛΔΝΖ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, Αληηπξφεδξνο.  

3. ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΝΣΖΚΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Μέινο. 

4. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΕΔΡΒΟΤ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ, Μέινο. 

5. ΝΗΚΟΛΑΟ ΕΔΡΒΟ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝΟ, Μέινο. 

6. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ, Μέινο. 

 

1.4.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 πξαγµαηνπνηήζεθαλ 20 ζπλεδξηάζεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ. Καηά θαλφλα, πξαγµαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ µηα ζπλεδξίαζε θάζε µήλα. ε φιεο ηηο 

ζπλεδξηάζεηο παξεπξέζεθαλ φια ηα κέιε ηνπ Γ.. 
 

1.5. χµθσλα µε ηελ αθνινπζνχµελε επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή πξαγµαηνπνηείηαη ελεµέξσζε ησλ 

µειψλ γηα ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δηαηξεία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 
∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ή ζην πεξηζψξην ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεµάησλ ηεο Ζµεξήζηαο ∆ηάηαμεο, 

θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αλάγθε ζρεηηθήο ελεµέξσζήο ηνπο µέζσ επηθνηλσλίαο ηνπ 

Πξνέδξνπ µε ηα µέιε (µε απνζηνιή ζρεηηθψλ ελεµεξσηηθψλ ζεµεησµάησλ). 
 

1.6.  Πνιηηηθή αµνηβψλ µειψλ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

Kάζε ακνηβή ή απνδεκίσζε πνπ δίλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηνπο ζπκβνχινπο θαη δελ 

θαζνξίδεηαη θαηά πνζφ απφ ην Kαηαζηαηηθφ, ζεσξείηαη φηη βαξχλεη ηελ Eηαηξεία κφλν αλ εγθξηζεί 
κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Aπηή κπνξεί λα κεησζεί απφ ην Γηθαζηήξην 

αλ είλαη ππέξνγθε θαη αληηηάρηεθαλ θαηά ηεο απφθαζεο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην 

(1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
H δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ακνηβέο πνπ 

νθείινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ Eηαηξεία κε βάζε 

εηδηθήο ζρέζεο κίζζσζεο εξγαζίαο ή εληνιήο. Σα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε 
πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζ’ απηφ, ιαµβάλνπλ 

ηηο απνδνρέο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο ζέζεο θαη δελ δηθαηνχληαη ηεο απνδεµηψζεσο ηελ νπνία 

ιαµβάλνπλ ηα άιια µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Ζ Γ.. ζηηο 28/06/12 ελέθξηλε ηηο ακνηβέο 

γηα ην έηνο 2012 ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € 140.000, σζηφζν ηειηθά δελ θαηαβιήζεθαλ ακνηβέο, 
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. εμαηηίαο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.  

 

Δ. Γεληθή πλέιεπζε θαη ∆ηθαηώµαηα ησλ Μεηόρσλ 

 

1. Όξνη Λεηηνπξγίαο Γεληθήο πλέιεπζεο ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό 

 

Σξφπνο πξφζθιεζεο 
1.- H Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο. H Γεληθή πλέιεπζε εθφζνλ 

ζπγθαιείηαη θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο, 

πνπ ιακβάλνληαη λφκηκα γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη 
απηνχο αθφκε πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 
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2.- H Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη πάληνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλεδξηάδεη 

ζηελ έδξα ηεο Eηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο 

απφ ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο απηήο ρξήζεο. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηθαηνχηαη φπνηε ην ζεσξήζεη 
απαξαίηεην λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηνρψλ.  

3.- H Γεληθή πλέιεπζε κε εμαίξεζε ηεο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο θαη φζεο εμνκνηψλνληαη 

κ’ απηέο, ζπγθαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ ζπλεδξίαζε, ππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ αξγηψλ. H εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ε 
εκέξα ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ππνινγίδνληαη. 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα παξαζηεί κέηνρνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

1.- Γηθαίσκα παξάζηαζεο ζηελ Γεληθή ζπλέιεπζε ηαθηηθή ή έθηαθηε έρεη θάζε κέηνρνο, 
θχξηνο ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) κεηνρήο. Oη κεηνρέο ηεο Eηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηελ 

Eηαηξεία δελ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

2.- Kαλέλαο κέηνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη κέξνο ζε γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη ζ’ 
απηήλ, αλ δελ έρεη θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε ζπλέιεπζε, ζην Tακείν ηεο Eηαηξείαο ή ζην Tακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ζηελ Eιιάδα Tξάπεδα. Oη 

αλήιηθνη, απαγνξεπκέλνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, αληηπξνζσπεχνληαη κε ηνπο λφκηκνπο 
αληηπξνζψπνπο ηνπο. Oη κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνληαη κε πιεξεμνπζίνπο πνπ νξίδνληαη 

κε επηζηνιή. 

3.- Oη απνδείμεηο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ηίηισλ ησλ κεηνρψλ, πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη 
ζεκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαηηζεκέλσλ κεηνρψλ. Aπηέο θαη ηα πιεξεμνχζηα πξέπεη λα 

θαηαηίζεληαη ζηελ Eηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο. Όηαλ θαηαηεζνχλ ηα παξαπάλσ ζα δίλεηαη απφδεημε γηα λα 

ρξεζηκεχζεη θαη ζαλ εηζηηήξην γηα ηελ πλέιεπζε. Mέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηα 
παξαπάλσ κεηέρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κφλνλ χζηεξα απφ ζρεηηθή άδεηα. 

Φήθνο κεηφρνπ 

1.- O θχξηνο κηαο κεηνρήο έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ν 
δε αξηζκφο ησλ ςήθσλ απμάλεη αλάινγα (κία ςήθνο αλά κία κεηνρή). 

2.- αξαληανθηψ ψξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε κέξα θαη ψξα γηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

πξέπεη λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα 
ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Oη ελζηάζεηο θαηά ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ ή θαηά ηελ εκεξεζίαο 

δηάηαμεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ 

εκεξεζία δηάηαμε, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο. 

3.- Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαρσξήζεη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 
φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο. 

Aπαξηία Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- H Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηήλ κέηνρνη πνπ απνηεινχλ 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 

2.- Aλ δελ ππάξρεη ηέηνηα απαξηία ηφηε ε Γεληθή πλέιεπζε καηαηψλεη ηελ ζπλεδξίαζε θαη 
ζπλεδξηάδεη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ 

καηαηψζεθε, αθνχ πξνζθιεζνχλ νη κέηνρνη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο. H 

επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο 

αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ 
εθπξνζσπείηαη ζ’ απηή. 

3.-  Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, ζε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζε επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ησλ κεηφρσλ, ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε πξνβιεπφκελε απφ ην Καηαζηαηηθφ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (παξ. 1 θαη 2) ηνπ θ.λ. 2190/20 ή επηβαιιφκελε απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή 

γελφκελε κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζε κεηαβνιή 

ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, ε 

ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη  ́απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα 

(2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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4.- Aλ δελ ππάξρεη ηέηνηα απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη θαη πάιη, 

βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ 

εθπξνζσπείηαη ζ’ απηή ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 
5.- Aλ δελ ππάξρεη θαη πάιη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζε λέα επαλαιεπηηθή 

ζπλεδξίαζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία νπφηε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο αλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ 

απηήλ κέηνρνη πνπ απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί.  
Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- O Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φηαλ απηφο εκπνδίδεηαη ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ πξνεδξεχεη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Tα θαζήθνληα γξακκαηέα 
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηα αζθνχλ πξνζσξηλά πξφζσπα πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο. Mεηά ηελ θήξπμε 

σο νξηζηηθνχ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηφρσλ πνπ παξίζηαληαη ε γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεη ηνλ 

Πξφεδξφ ηεο θαη έλαλ γξακκαηέα, ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηνπ. 
2.- Oη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξεζία δηάηαμε. H εκεξεζία δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαζψο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ κεηφρσλ ή ειεγθηψλ πνπ δήηεζαλ ηελ ζπλεδξίαζε. 
Γηθαίσκα κεηνςεθίαο γηα ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

1.- Mε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
θαη λα νξίδεη εκέξα ζπλεδξηάζεψο ηεο, πνπ δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) κέξεο απφ 

ηελ ρξνλνινγία πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2.- H αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

3.- Mε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 
έρεη θαηαβιεζεί, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη κφλν κία θνξά 

απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, αθνχ νξίζεη εκέξα ζπλεδξηάζεσο γηα ηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία φκσο δελ 
κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. 

4.- Mε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Eηαηξεία πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν (α) λα αλαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηα πνζά ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Eηαηξεία 

θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο 

ππαιιήινπο ηεο θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά ή γηα θάζε ζχκβαζε ηεο 
Eηαηξείαο κε ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία, (β) λα δίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

πνπ δεηνχληαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο κέρξη ηνπ ζεκείνπ απηέο λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα 
αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα ζπνπδαίν ιφγν, ε αηηηνινγία φκσο πξέπεη λα 

γξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

5.- Mε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 
έρεη θαηαβιεζεί, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη εθ’ φζνλ απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα δψζεη ζ’απηνχο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ή αλ πξνηηκάεη πξηλ 

απφ απηή, ζ’ εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Eηαηξείαο, κπνξεί φκσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα αξλεζεί λα δψζεη 

ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ζπνπδαίν ιφγν ε αηηηνινγία φκσο απηή ζα αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

6.- Mε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 
έρεη θαηαβιεζεί, ε ιήςε απνθάζεσο επί θάπνηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γεληθήο 

ζπλειεχζεσο ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.  

7.- ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξ. 1-5 νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 20 ηνπ παξφληνο, ηηο κεηνρέο ηνπο πνπ παξέρνπλ ζ’απηνχο ηα 
πην πάλσ δηθαηψκαηα απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεψο ηνπο κέρξη ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξ. 6 κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ.  
Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο 
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1.- Oη δηαδηθαζίεο, ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηαρσξίδνληαη 

πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Γξακκαηείο.  

2.- Mε αίηεζε κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε αθξηβή ηεο γλψκεο πνπ εμέθξαζε.  

3.- ηελ αξρή ησλ πξαθηηθψλ θαηαρσξείηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Tα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

πλέιεπζεο θαη ην Γξακκαηέα ηεο.  
4.- Aλ ζηελ πλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κφλν κέηνρνο, ηφηε ηελ πλέιεπζε παξαθνινπζεί 

αληηπξφζσπνο ηνπ Nνκάξρε Θεζζαινλίθεο ή πκβνιαηνγξάθνο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ 

πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο. 
5.- Tα πξνζθνκηδφκελα ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή άιισλ Aξρψλ ή νπνπδήπνηε αιινχ 

αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.  
Aξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- H Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ππνβάιινληαη 

ζ’απηή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα θάζε θχζεο εηαηξηθή ππφζεζε.  

2.- H Γεληθή πλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη α) γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Kαηαζηαηηθνχ. Tξνπνπνίεζε ζεσξείηαη θαη ε αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. H απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Kαηαζηαηηθνχ, 

πξέπεη λα εγθξηζεί κε πξάμε ηνπ Nνκάξρε Θεζζαινλίθεο, πνπ ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζην 
ηεχρνο Aλσλχκσλ Eηαηξεηψλ θαη Eηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Eπζχλεο ηεο Eθεκεξίδνο ηεο 

Kπβέξλεζεο, β) γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Eιεγθηψλ, γ) γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ Iζνινγηζκνχ ηεο Eηαηξείαο, δ) γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θεξδψλ θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεο, ε) γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη δαλείνπ κε νκνινγίεο φπσο πξνβιέπεη ην 
άξζξν 3α ηνπ Kσδηθνπνηεζέληνο Nφκνπ 2190/1920, ζη) γηα ηε ζπγρψλεπζε, παξάηαζε δηάξθεηαο ή 

δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, δ) γηα ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ θαη γηα θάζε άιιν ζέκα εθφζνλ δελ 

ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε ηνπ Nφκνπ ή ηνπ παξφληνο Kαηαζηαηηθνχ. 
Πιεηνςεθία γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- Oη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζ’απηή ςήθσλ. 
2.-Kαη’εμαίξεζε νη απνθάζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία 

ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηελ πλέιεπζε ςήθσλ. 

3.- Kάζε εθινγή πξνζψπνπ εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην Nφκν, αλ δελ γίλεηαη κε 

νκφθσλε βνή, γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία.  

 

Σ. Θέµαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε µε 

ηε δηαδηθαζία νηθνλνµηθώλ αλαθνξώλ 

Ζ Δηαηξεία εθαξµφδεη έλα ζχζηεµα δηθιείδσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνιαµβάλεη ή αληρλεχεη εγθαίξσο νπζηψδε ζθάιµαηα ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο µε ζθνπφ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα θαη 
απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ζπµµφξθσζε µε λφµνπο θαη θαλνληζµνχο. Βαζηθνί 

κεραληζκνί ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγεηψλ ηεο εηαηξείαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απνηεινχλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) 

Σν Γ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ 

ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, πέξαλ ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, 

ελεκεξψλεηαη απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζνβαξψλ δεηεκάησλ ειέγρνπ, 

αηπρεκάησλ ή πεξηζηαηηθψλ, λέσλ ή κε, πνπ 
ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλέπεηεο. Σα κέιε ηνπ Γ 

ιακβάλνπλ 

κεληαίεο εθζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ. 
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Δπίζεο ην Γ ζέηεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαη δηεπζχλζεσλ θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο έγθξηζεο ελφο εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε κεζνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο. Βαζηθφ ζεκείν 

απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ε επηζθφπεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ θαη ηα κέηξα 
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δπηζεσξεί ζε ηαθηηθή βάζε ηε ιεηηνπξγηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε θαζψο θαη ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο γηα ηε ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Πξαγκαηνπνηεί ζχγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα απνηειέζκαηα πηνζεηεί ζρέδηα δξάζεο κε 

ζηφρν ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. 
 

Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ εγγπάηαη φηη νη εζσηεξηθνί θη εμσηεξηθνί έιεγρνη ηεο Δηαηξείαο, εθηεινχληαη 
κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, αλεμάξηεην θαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ επηβιέπεη ηνλ εηήζην ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ εμακεληαία 
επηζθφπεζε πνπ δηελεξγεί ν λφκηκνο ειεγθηήο, κειεηάεη ηηο εθζέζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. Έίλαη αξκφδηα γηα ηε δηακφξθσζε ζχζηαζεο πξνο ην Γ πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

δηακνξθψζεη πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. 
Δπίζεο ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ 

επάξθεηα ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ παξέρεηαη. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ δηαζέηεη ε 

Δηαηξεία,. Δπίζεο, παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 
Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζχκθσλα κε 

ην λ. 3693/2008. θαη είλαη ηα εμήο: 

Αζαλάζηνο  Αλη.  Μαληήθνο  
Νηθφιανο  π.  Εεξβφο  

Αξηζηνηέιεο  Μηιη.  Παπαζενδψξνπ 

 
Σα παξαπάλσ κέιε δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εξγαζηαθή εκπεηξία απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπο, ζην 

παξειζφλ, σο ζηειέρε νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ αιιά θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπλεδξίαζε 5 θνξέο κέζα ζηε ρξήζε 2012 φπνπ παξεπξέζεθαλ φια ηα κέιε. 
 

Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί κηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία πνπ εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη 
εξγαζίεο ζηελ Δηαηξεία εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ην θάζκα 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο δξα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Άζθεζε ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο θαη αλαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. 
Ζ επζχλε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα εθθξάζεη ηελ γλψµε ηνπ γηα ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηεο θάζε ειεγρφµελεο πεξηνρήο βαζηδφµελε ζηνλ έιεγρν πνπ ζα πξαγµαηνπνηήζεη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην εηήζην πξφγξαµµα ειέγρνπ. Σν εηήζην πξφγξαµµα ειέγρνπ, φπσο έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, είλαη απνηέιεζµα µηαο µεζνδνινγίαο αλάιπζεο 

θηλδχλσλ πνπ ηπρφλ αληηµεησπίδεη ε εηαηξεία θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήµαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

 
Εεηήµαηα ζρεηηθά µε ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 γ,δ, ζη, ηεο Οδεγίαο 

2004/25/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά 

µε ηηο δεµφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ζεµαληηθέο άµεζεο ή έµµεζεο 
ζπµµεηνρέο, ηνπο θάηνρνπο θάζε είδνπο ηίηισλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψµαηα ειέγρνπ θαη 

πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ δηθαησµάησλ, ηνπο πεξηνξηζµνχο ζην δηθαίσµα ςήθνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί 
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αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ΥΗΗ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ «Δπεμεγεκαηηθή 

έθζεζε ( παξ. 7 θαη 8 άξζξ. 4 ηνπ λ. 3556/2007)». 

 

ΥΗI. Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ( παξ. 7 θαη 8 άξζξ. 4 ηνπ λ. 3556/2007) 

Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ 

παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3556/2007. 
 

1.  Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επηά εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ 
ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελλέα επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (7.448.609,75) 

δηαηξνχκελν ζε δέθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηεο εβδνκήληα πέληε 

(10.203.575) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εβδνκήληα ηξηψλ ιεπηψλ (0,73) ε 
θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη πιένλ ίδηεο κεηνρέο.  
 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε κεηνρή 
παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

Δηδηθφηεξα 

Σν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο εηαηξείαο. 

Σν δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή αληίζηνηρα ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεηνρή, εθφζνλ απηή απνθαζηζηεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε κεηξεηά θαη 

ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ. 
Σν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 
 

2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα άπιεο 
κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

  

3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 

3556/2007.  

Καηά ηελ 31.12.2012, νη θάησζη κέηνρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαηείραλ πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο: 

ΜΔΣΟΥΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΠΟΤ 

ΚΑΣΔΥΔΗ 

 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥ

Ζ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ 

31/12/2012 

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ 3.437.628 

 
33,69% 

ΣΔΚΔΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ 1.392.525 

 
13,65% 

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΣΟΤ 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
759.545 

 

7,44% 

 

4. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ. 
 Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα 

έιεγρνπ.  

 

5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 
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 Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  

 

6. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  
 

7. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζε κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ. 
 Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν.2190/1920.  
 

8. Αξκνδηόηεηα Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο 

κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ, θαηά 
ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο , πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη ηδίσο 

ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 

ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δελ 

ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο 

κεηνρψλ θαη εθδίδεη θαη παξαδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, 
απμάλνληαο ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αληηζηνίρσο. Πεξαηηέξσ, πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, νη 
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξίεο κπνξνχλ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κέρξη πνζνζηνχ 

10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο ησλ σο άλσ 

παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
  

9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.  
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

 

10. πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο  

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο 
εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Δπεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ε ζπλεδξίαζε ιχεηαη. 

 

Νέα άληα Κηιθίο, 27 Μαξηίνπ 2013 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

Κσλ/λνο Σδέκεο 
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 Έκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιςτή 

 

Προσ τουσ μετόχουσ τησ εταιρεύασ «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–ΒΑΦΕΙΑ–ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ-ΦΙΕΡΑΤΕΞ 

Α.Ε.» 

 
 
Έκθεςη επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταςτάςεων 
 
Ελϋγξαμε τισ ςυνημμϋνεσ εταιρικϋσ και τισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ «ΑΦΟΙ 
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–ΒΑΦΕΙΑ–ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ-ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» και τησ ςυγγενούσ τησ, που 
αποτελούνται από την εταιρικό και ενοποιημϋνη κατϊςταςη οικονομικόσ θϋςησ τησ 31ησ Δεκεμβρύου 
2012, τισ εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ καταςτϊςεισ ςυνολικού ειςοδόματοσ, μεταβολών ιδύων 
κεφαλαύων και ταμειακών ροών τησ χρόςεωσ που ϋληξε την ημερομηνύα αυτό, καθώσ και περύληψη 
ςημαντικών λογιςτικών αρχών και μεθόδων και λοιπϋσ επεξηγηματικϋσ πληροφορύεσ. 
 
Ευθύνη τησ Διοίκηςησ για τισ Εταιρικέσ και Ενοποιημένεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 
 
Η διούκηςη ϋχει την ευθύνη για την κατϊρτιςη και εύλογη παρουςύαςη αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Χρηματοοικονομικόσ 
Αναφορϊσ, όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη, όπωσ και για εκεύνεσ τισ 
εςωτερικϋσ δικλύδεσ, που η διούκηςη καθορύζει ωσ απαραύτητεσ, ώςτε να καθύςταται δυνατό η 
κατϊρτιςη εταιρικών και ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων απαλλαγμϋνων από ουςιώδη 
ανακρύβεια, που οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δικό μασ ευθύνη εύναι να εκφρϊςουμε γνώμη επύ αυτών των εταιρικών και ενοποιημϋνων 
οικονομικών καταςτϊςεων με βϊςη τον ϋλεγχό μασ.  Διενεργόςαμε τον ϋλεγχό μασ ςύμφωνα με τα 
Διεθνό Πρότυπα Ελϋγχου. Τα πρότυπα αυτϊ απαιτούν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ 
δεοντολογύασ, καθώσ και να ςχεδιϊζουμε και διενεργούμε τον ϋλεγχο με ςκοπό την απόκτηςη εύλογησ 
διαςφϊλιςησ για το εϊν οι εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ εύναι απαλλαγμϋνεσ 
από ουςιώδη ανακρύβεια. 
 
Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει τη διενϋργεια διαδικαςιών για την απόκτηςη ελεγκτικών τεκμηρύων, ςχετικϊ 
με τα ποςϊ και τισ γνωςτοποιόςεισ ςτισ εταιρικϋσ και τισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ.  Οι 
επιλεγόμενεσ διαδικαςύεσ βαςύζονται ςτην κρύςη του ελεγκτό περιλαμβανομϋνησ τησ εκτύμηςησ των 
κινδύνων ουςιώδουσ ανακρύβειασ των εταιρικών και ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων, που  
οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ.  Κατϊ τη διενϋργεια αυτών των εκτιμόςεων κινδύνου, ο 
ελεγκτόσ εξετϊζει τισ εςωτερικϋσ δικλύδεσ που ςχετύζονται με την κατϊρτιςη και εύλογη παρουςύαςη 
των εταιρικών και ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων τησ εταιρεύασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό 
ελεγκτικών διαδικαςιών κατϊλληλων για τισ περιςτϊςεισ, αλλϊ όχι με ςκοπό την ϋκφραςη γνώμησ επύ 
τησ αποτελεςματικότητασ των εςωτερικών δικλύδων τησ εταιρεύασ.  Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει επύςησ 
την αξιολόγηςη τησ καταλληλότητασ των λογιςτικών αρχών και μεθόδων που χρηςιμοποιόθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμόςεων που ϋγιναν από τη διούκηςη, καθώσ και αξιολόγηςη τησ ςυνολικόσ 
παρουςύαςησ των εταιρικών και ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων. 
 
Πιςτεύουμε ότι τα ελεγκτικϊ τεκμόρια που ϋχουμε ςυγκεντρώςει εύναι επαρκό και κατϊλληλα για τη 
θεμελύωςη τησ ελεγκτικόσ μασ γνώμησ. 
 
Γνώμη 
 
Κατϊ τη γνώμη μασ, οι ςυνημμϋνεσ εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ παρουςιϊζουν 
εύλογα, από κϊθε ουςιώδη ϊποψη, την οικονομικό θϋςη τησ εταιρεύασ «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.–
ΒΑΦΕΙΑ–ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ-ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» και τησ ςυγγενούσ τησ κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 2012 και τη 
χρηματοοικονομικό τουσ επύδοςη και τισ ταμειακϋσ τουσ ροϋσ για τη χρόςη που ϋληξε την ημερομηνύα 
αυτό ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Χρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ 
από την Ευρωπαώκό Ένωςη. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεςη Διαχεύριςησ του Διοικητικού Συμβουλύου περιλαμβϊνεται δόλωςη εταιρικόσ 

διακυβϋρνηςησ, η οπούα παρϋχει τα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα που ορύζονται ςτην παρϊγραφο 3δ 
του ϊρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύςαμε τη ςυμφωνύα και την αντιςτούχηςη του περιεχομϋνου τησ Έκθεςησ Διαχεύριςησ του 

Διοικητικού Συμβουλύου με τισ ςυνημμϋνεσ εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, 
ςτα πλαύςια των οριζόμενων από τα ϊρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Θες/νύκη,  27 Μαρτύου  2013 
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτόσ  Λογιςτόσ 

 
 
 

Αθανϊςιοσ  Απ. Τςαγγϊλησ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ  30631 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτού Λογιςτϋσ α.ε.ο.ε. 
μϋλοσ τησ Crowe Horwath International 

Φωκ. Νϋγρη 3, 11257 Αθόνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ημ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Πάγιο ενεπγηηικό

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 12 20.326.476 22.293.233 20.326.476 22.293.233

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 13 6.058 11.685 6.058 11.685

Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 14 0 0 0 0

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 15 55.091 84.440 55.091 84.440

Σύνολο πάγιοσ ενεργητικού 20.387.626 22.389.358 20.387.626 22.389.358

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Απνζέκαηα 16 3.573.595 3.425.735 3.573.595 3.425.735

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 17 7.837.232 8.463.518 7.837.232 8.463.518

Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία
18 105.341 158.339 105.341 158.339

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 19 557.228 335.981 557.228 335.981

Σύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού 12.073.396 12.383.573 12.073.396 12.383.573

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 32.461.022 34.772.931 32.461.022 34.772.931

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην 20 7.448.610 7.448.610 7.448.610 7.448.610

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 20 3.682.579 3.682.579 3.682.579 3.682.579

Απνζεκαηηθά Δύινγεο Αμίαο Αθηλήησλ 21 3.709.692 3.704.906 3.709.692 3.704.906

Λνηπά Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 22 6.621.639 6.770.418 6.621.639 6.770.418

Υπόινηπν θεξδώλ (δεκηώλ) εηο λέν (4.625.713) (1.351.408) (4.625.713) (1.351.408)

ύνολο Ιδίων κεθαλαίων μεηόσων Ομίλος 16.836.806 20.255.105 16.836.806 20.255.105

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0 0 0

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων 16.836.806 20.255.105 16.836.806 20.255.105

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Γάλεηα 23 2.220.923 332.167 2.220.923 332.167

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 10 1.946.338 2.012.409 1.946.338 2.012.409

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 24 262.330 271.258 262.330 271.258

Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θηλδύλνπο θαη έμνδα 25 438.000 438.000 438.000 438.000

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 26 2.796.994 2.937.640 2.796.994 2.937.640

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 27 15.000 15.000 15.000 15.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων 7.679.584 6.006.474 7.679.584 6.006.474

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 28 5.146.529 4.000.994 5.146.529 4.000.994

Γάλεηα 23 2.798.102 4.510.359 2.798.102 4.510.359

Τξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 0 0 0 0

Σύνολο βρατσπρόθεσμων σποτρεώσεων 7.944.631 8.511.353 7.944.631 8.511.353

ύνολο ςποσπεώζεων 15.624.216 14.517.826 15.624.216 14.517.826

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 32.461.022 34.772.931 32.461.022 34.772.931

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ημ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Πσιήζεηο 3 19.844.477 21.986.056 19.844.477 21.986.056

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 4 (20.968.121) (22.358.675) (20.968.121) (22.358.675)

Μηθηό θέξδνο (1.123.645) (372.620) (1.123.645) (372.620)

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 5 535.032 713.354 535.032 713.354

(588.612) 340.734 (588.612) 340.734

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 6 (1.172.844) (2.134.383) (1.172.844) (2.134.383)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (931.501) (1.051.888) (931.501) (1.051.888)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 8 (222.923) (248.140) (222.923) (248.140)

Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (2.915.880) (3.093.678) (2.915.880) (3.093.678)

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο 9 (495.492) (492.834) (495.492) (492.834)

Απνηειέζκαηα ζπλήζσλ εξγαζηώλ (3.411.372) (3.586.511) (3.411.372) (3.586.511)

Απνηέιεζκα επελδύζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 14 0 (85.423) 0 (235.660)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (3.411.372) (3.671.935) (3.411.372) (3.822.171)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 10 61.285 262.281 61.285 262.281

Αποηελέζμαηα μεηά θόπων (3.350.086) (3.409.654) (3.350.086) (3.559.890)

Καηανέμονηαι ζε :

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (3.350.086) (3.409.654) (3.350.086) (3.559.890)

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0 0 0

Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ

Γηαθνξά εύινγεο αμίαο ρξεκαη/θώλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε
18 (72.998) (270.093) (72.998) (270.093)

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ 

παγίσλ ιόγσ επαλεθηίκεζεο
21 4.786 0 4.786 0

ύνολο Λοιπών ςνολικών Δζόδων μεηά από 

θόποςρ
(68.212) (270.093) (68.212) (270.093)

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (3.418.299) (3.679.746) (3.418.299) (3.829.983)

Καηανέμονηαι ζε :

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (3.418.299) (3.679.746) (3.418.299) (3.829.983)

Γηθαηώκαηα ηξίησλ 0 0 0 0

Κέπδη ανά μεηοσή (€ ανά μεηοσή)

  Βαζηθά 11 (0,3283) (0,3342) (0,3283) (0,3489)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε επξώ) 0 0 0 0

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθό 

Δύινγεο Αμίαο 

Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

Ταθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά
Υπόινηπν εηο λέν

Γηθαηώκαηα 

ηξίησλ
ύνολο

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2010 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.820.685 585.209 6.455.302 1.942.467 0 23.934.851

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/12/2011 0 0 0 0 (270.093) (3.409.654) 0 (3.679.746)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ζε ππόινηπν εηο λένλ 0 0 (115.778) 0 0 115.778 0

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2011 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.704.906 585.209 6.185.209 (1.351.408) 0 20.255.105

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2011 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.704.906 585.209 6.185.209 (1.351.408) 0 20.255.105

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/12/2012 0 0 0 0 (72.998) (3.350.086) 0 (3.423.084)

Μεηαθνξά απόζβεζεο απνζεκαηηθνύ Ν.3299 από ππόινηπν εηο λένλ ζε ινηπά 

απνζεκαηηθά
0 0 0 0 (75.782) 75.782 0 0

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο κε επαλεθηίκεζε 0 0 4.786 0 0 0 4.786

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2012 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.709.692 585.209 6.036.430 (4.625.713) 0 16.836.806
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθό 

Δύινγεο Αμίαο 

Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

Ταθηηθό 

απνζεκαηηθό

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά
Υπόινηπν εηο λέν ύνολο

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2010 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α. 7.448.610 3.682.579 3.820.685 585.209 6.455.302 2.092.703 24.085.088

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/12/2011 0 0 0 0 (270.093) (3.559.890) (3.829.983)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο ζε ππόινηπν εηο λένλ 0 0 (115.778) 0 0 115.778 0

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2011 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.704.906 585.209 6.185.209 (1.351.408) 20.255.105

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2011 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.704.906 585.209 6.185.209 (1.351.408) 20.255.105

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1/1-31/12/2012 0 0 0 0 (72.998) (3.350.086) (3.423.084)

Μεηαθνξά απόζβεζεο απνζεκαηηθνύ Ν.3299 από ππόινηπν εηο λένλ ζε ινηπά 

απνζεκαηηθά
0 0 0 0 (75.782) 75.782 0

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο κε επαλεθηίκεζε 0 0 4.786 0 0 0 4.786

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2012 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α 7.448.610 3.682.579 3.709.692 585.209 6.036.430 (4.625.713) 16.836.806  
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεζη μέθοδορ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Κέξδε / (Ζεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (3.411.372) (3.671.935) (3.411.372) (3.822.171)

Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.870.604 1.948.146 1.870.604 1.948.146

Λνηπέο Πξνβιέςεηο 37.279 21.255 37.279 21.255

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο
47.898 254.126 47.898 404.362

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (378.766) (313.651) (378.766) (313.651)

Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (2.021) (29.737) (2.021) (29.737)

Τόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 495.492 492.834 495.492 492.834

(1.340.886) (1.298.963) (1.340.886) (1.298.963)

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (147.860) 2.179.688 (147.860) 2.179.688

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 580.078 912.923 580.078 912.923

Μείσζε / (αύμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ 29.348 (13.600) 29.348 (13.600)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.121.016 (545.359) 1.121.016 (545.359)

(Μείνλ):

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (522.992) (544.144) (522.992) (544.144)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 24.519 (289.056) 24.519 (289.056)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

(α)
(256.775) 401.489 (256.775) 401.489

Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (58.994) (53.454) (58.994) (53.454)

Εηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 69.492 106.984 69.492 106.984

Εηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ

(κεηνρώλ, αμηόγξαθσλ)
(20.000) (16.726) (20.000) (16.726)

Έζνδα επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεξίζκαηα, ηνθνκεξίδηα) 2.021 29.737 2.021 29.737

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 2.319 120 2.319 120

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (5.163) 66.661 (5.163) 66.661

Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:

Δηζπξάμεηο / (Δμνθιήζεηο) δαλείσλ 201.680 (327.259) 201.680 (327.259)

Εηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο 281.505 0 281.505 0

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ

δπαζηηπιόηηηερ (γ) 483.185 (327.259) 483.185 (327.259)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και

ιζοδύναμα πεπιόδος (α)+(β)+(γ) 221.247 140.892 221.247 140.892

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 335.981 195.089 335.981 195.089

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 557.228 335.981 557.228 335.981

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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ΖΜΔΗΩΔΗ  ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν  

 
Ζ Δηαηξεία «ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. – ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ» µε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» (εθεμήο ε ‘‘Δηαηξεία’’) δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο πθαζκάησλ θαη 

επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο απηψλ είηε είλαη ίδηαο παξαγσγήο είηε παξαγσγήο ηξίησλ. Ζ Δηαηξεία έρεη 
ηελ έδξα ηεο ζην ∆εκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Νέαο άληαο ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνχ ηνπ Ννκνχ Κηιθίο. Ζ 

εηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά 160 άηνκα. Οη µεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θχξηα αγνξά 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2012 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 27/3/2013. Ζ 
ζπγγελήο εηαηξεία ε νπνία πεξηιήθζεθε ζηηο επηζπλαπηφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηγξάθεηαη 

ζηε ζεκείσζε 2.3. 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, νξίζηεθε γηα 50 έηε, ήηνη κέρξη ην έηνο  
2038. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 

κεηξψνπ Α.Δ. 17720/06/Β/88/19. 

Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε : 
- Κσλ/λνο Ν. Σδέκεο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 

- Διέλε  Γ.  Αλεδνπιάθε, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο 

- Αίθαηεξίλε . Εεξβνχ, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο 

- Αζαλάζηνο Αλη.  Μαληήθνο, χκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο- Νηθφιανο   
- π.  Εεξβφο, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

-Αξηζηνηέιεο Μηιη. Παπαζενδψξνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 
Διεγθηηθή Δηαηξεία:  πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

                                                     κέινο ηεο Crowe Horwath International 

                                                     Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
                                                     Αξ Μ ΟΔΛ 125  

 

2. Κπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

 
Οη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

2.1        Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα µε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ 

ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, θαη βάζεη 
ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Οη παξνχζεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ζχκθσλα  κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 
(ΓΛΠ) 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ εηαηξεία 
ζπλέηαμε νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηα ∆ΠΥΠ γηα πξψηε θνξά γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31 ∆εθεµβξίνπ 2004. ∆ελ ππάξρνπλ Πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη  ζχµθσλα µε ηνλ Διιεληθφ Δµπνξηθφ 

Νφµν, πξνζαξκνζκέλεο µε ηηο θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξµνληζζνχλ µε 
ηα ∆ΠΥΠ.  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο 
απαηηεί ηε ρξήζε εθηηµήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζµψλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη 
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ζπγθεθξηκέλεο εθηηµήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο γλψζεηο ηεο ∆ηνίθεζεο, ηα πξαγµαηηθά 

απνηειέζµαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο. 

 

 

2.2   Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2012 

ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1205/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 

305/23.11.2011) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. 

θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ησλ 

Ακεξηθάληθσλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (GΑΑΡ). Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Οι καηωηέπω ηποποποιήζειρ πποηύπων έσοςν εθαπμογή ζηην ηπέσοςζα σπήζη 2012 αλλά δεν έσοςν 

ςιοθεηηθεί από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και δεν μποπούν να εθαπμοζθούν. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011.  

Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΠ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο 

λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», 

δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ηα νπνία απνθηήζεθαλ πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ 

θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία 

«νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα 

παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πθηζηάκελν πξφηππν αλαθνξηθά κε 

ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά 
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ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε 

θξάζε «εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ». 

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε 

αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ζ 

Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 

2013 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ  1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ  Δηαηξεία  δελ έρεη 

εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, κία εηαηξία δελ 

ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΠ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά 

κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη 

ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ 

δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα 

ΓΠΥΠ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε 

ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Χζηφζν, κία εηαηξία 

πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΠ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΠ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη 

ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο 

ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ελψ δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
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Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠΥΠ 7. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

κεηάβαζε ζην ΓΠΥΠ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία 

εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο 

επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, 

ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

ΓΠΥΠ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη 

νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ Δηαηξεία δελ 

κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 13 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

ΓΛΠ 1  (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  Ηνπιίνπ 2012. 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ, ψζηε 

λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε 

πεξίνδν . 

Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ 

αλακέλεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε 

κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ 

απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ 

έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, 

απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ 

Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) 

«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην 

ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο . Οη ηξνπνπνηήζεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 

θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνγύκλσζεο θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο ελόο Οξπρείνπ Δπηθαλείαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 

κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην  ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12  θαη 

ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ 

ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Σα πξφηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ 

Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο  ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 

27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο 

ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο 

θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».  

ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 

αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ 

ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο 

ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο 

γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο» 

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ πκθεξφλησλ ζε 

Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο 

ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ 

θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη 

ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο 

εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο» 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ 

θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα 

είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα 

ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 
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Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 

ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα . Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013.  Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα 

κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε 

εκεξνκελία. 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα 

νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο 

δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα 

εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ 

σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ΓΛΠ 32  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

2.3 Δλνπνίεζε 

 

(α) πγγελείο 
 πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε θνηλνπξαμίεο. Οπζηψδεο επηξξνή ζεσξείηαη 

φηη ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ κηα εηαηξείαο, ρσξίο βεβαίσο λα έρεη ηνλ έιεγρν ή απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ εθδφηξηα. Δπελδχζεηο 

ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην θφζηνο 

θηήζεσο θαη ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, ην θφζηνο 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 
επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαζψο θαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.  
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Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη (ρσξίο λα αζθεί έιεγρν) ζηελ εηαηξεία ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε ζπγγελήο εηαηξεία πνπ πεξηιήθζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο: 
 

Δηαηξεία Υώξα έδξαο Γξαζηεξηόηεηα % πκκεηνρήο  

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. Διιάδα θαηαζθεπή ελδπκάησλ 25,00% 
 

(β) Τπεξαμία  

Τπεξαμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο εμαγνξάο  θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνθηνχκελσλ εηαηξεηψλ. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά ππφθεηηαη 
πεξηνδηθά (ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο)  ζε εθηίκεζε ηπρφλ απνκείσζήο ηεο. Ζ εθηίκεζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

Έηζη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηηο ηπρφλ 
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο», κία επηρείξεζε ε νπνία πηνζεηεί ηα ΓΠΥΠ γηα πξψηε 

θνξά, κπνξεί λα επηιέμεη λα κελ εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 22 θαζψο θαη ην ΓΠΥΠ 3 πνπ ην αληηθαζηζηά, 
αλαδξνκηθά ζε ελνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα 

ΓΠΥΠ. Δπνκέλσο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηα ΓΠΥΠ (1.1.2004) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 θαη δελ 

εθαξκφζζεθε αλαδξνκηθά ε κέζνδνο ηεο αγνξάο. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ε Δηαηξεία δελ 
επαλαυπνιφγηζε ην θφζηνο θηήζεο ηεο ζπγγελνχο πνπ είρε απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ, νχηε ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ε ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά 
ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, ζηεξίρζεθε ζηελ εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1, ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη απεηθνλίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απεηθνλίδνληαλ ζχκθσλα κε 

ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ. 
Δπνκέλσο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ε ζρεκαηηζκέλε ππεξαμία (Γηαθνξέο ελνπνίεζεο) 

θαηαρσξήζεθε ζε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν. 

 

 

2.4       Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2012 έρνπλ θαηαξηηζζεί 

βάζεη ησλ ηδίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηε  Γηνίθεζε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2011.  

 

 

3.     Πιεξνθόξεζε θαηά ηνµέα δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ωο επηρεηξεµαηηθφο ηνµέαο νξίδεηαη µία νµάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηµέλνπ 

λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 
απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεµαηηθψλ ηνµέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνµέαο, νξίδεηαη µία γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 

απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

 
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 νη δξαζηεξηφηεηέο καο ζπληζηνχλ έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηνµέα, απηφλ ηεο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο  πιεθηψλ πθαζκάησλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ είηε είλαη ηδίαο 

παξαγσγήο είηε είλαη παξαγσγήο ηξίησλ. Χο εθ ηνχηνπ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α.8 
«Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» δελ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Γ.Λ.Π. 14 πνπ εθαξκφζζεθε 

κέρξη ηελ 31.12.2008. Οη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

πσιήζεσλ  θαηά ηηο ρξήζεηο  πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2011  έρνπλ σο 

εμήο: 
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1.1.2012 - 31.12.2012

Διιάδα

Υώξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, 

πξνηφλησλ & ινηπψλ 

απνζεκάησλ 6.137.005 7.775.582 2.163.859 16.076.446

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 3.640.026 128.005 0 3.768.031

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 9.777.030 7.903.587 2.163.859 19.844.477

-1.378.165

1.1.2011 - 31.12.2011

Διιάδα

Υώξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, 

πξνηφλησλ & ινηπψλ 

απνζεκάησλ 8.609.109 7.910.475 1.789.785 18.309.370

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 3.637.727 38.959 0 3.676.686

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 12.246.837 7.949.434 1.789.785 21.986.056

-1.320.218

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ  
Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο εμήο: 
 

1.1.12-31.12.12 1.1.11-31.12.11

Κσδ. 13.30

Φηλίξηζκα πθαληνπξγηθψλ 

πξνηφλησλ 3.768.031 3.676.686

Κσδ. 13.91

Καηαζθεπή πιεθηψλ 

πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ 

πιέμεο θξνζέ 15.470.510 15.308.705

Κσδ. 46.41

Δκπνξία εηδψλ 

θισζηνπθαληνπξγίαο 605.936 3.000.664

ύλνιν 19.844.477 21.986.056  
4. Αλάιπζε Κόζηνπο Πσιήζεσλ 

 

Σν θφζηνο Πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ

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

Κφζηνο αλαισζέλησλ 10.094.758 12.609.448

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.765.681 3.094.909

Δπεμεξγαζίεο (FACON) 2.119.837 1.369.991

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 67.037 47.783

Παξνρέο ηξίησλ 3.880.295 314.811

Γηάθνξα Έμνδα 207.913 101.181

Έμνδα απνζβέζεσλ 1.832.600 1.877.480

Τπόινηπν 20.968.121 22.358.675

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

5. Αλάιπζε Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 

 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Λνηπά έζνδα Δθκεηάιιεπζεο

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

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο 49.247 305.908

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγναζψλ 31.369 8.433

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 378.766 313.651

Έζνδα ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 2.021 29.737

Κέξδε/(Εεκηά) απφ πσιεζε παγίνπ 55.780 42.915

Λνηπά Έζνδα 17.850 12.709

Τπόινηπν 535.032 713.354

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

6. Αλάιπζε Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 

 

Σα Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Έμνδα δηάζεζεο

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

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 364.583 312.481

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 312.453 316.299

Παξνρέο ηξίησλ 57.369 59.045

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 2.010 2.755

Λνηπά έμνδα 372.464 293.414

Έμνδα απνζβέζεσλ 17.756 27.681

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 46.207 1.122.708

Τπόινηπν 1.172.844 2.134.383

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

 

 

7. Αλάιπζε Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο 

 

Σα Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Έμνδα δηνίθεζεο

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

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 528.719 587.257

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 119.412 184.006

Παξνρέο ηξίησλ 50.251 46.313

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 101.015 79.627

Λνηπά έμνδα 111.858 111.702

Έμνδα απνζβέζεσλ 20.247 42.984

Τπόινηπν 931.501 1.051.888

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

8. Αλάιπζε Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 

Σα Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

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

Φνξνινγηθά θαη ινηπά πξφζηηκα & 

πξνζαπμήζεηο
8.785 100

πλαιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.047 5.991

Καηαβνιή Απνδεκηψζεσλ 99.413 28.242

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα & 

δεκηέο
103.677 213.807

Τπόινηπν 222.923 248.140

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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9. Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (θαζαξό) 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

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

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 461.188 474.924

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 36.623 18.029

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 497.811 492.954

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 2.319 120

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 2.319 120

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (495.492) (492.834)

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

10. Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζζεθε σο αθνινχζσο: 

 

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

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 0 64.000

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (61.285) (326.281)

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ (61.285) (262.281)

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

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

Κέξδε πξν θφξσλ (3.411.372) (3.671.935) (3.411.372) (3.822.171)

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 

Δηαηξείαο (20%)
(682.274) (734.387) (682.274) (764.434)

Γαπάλεο κε εθπηπηψκελεο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 549.218 308.401 549.218 308.401

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 0 64.000 0 64.000

Απνηέιεζκα απφ ζπγγελή εηαηξεία 0 (30.047) 0 0

Έζνδα ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο
71.771 58.049 71.771 58.049

ύλνιν θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ (61.285) (262.281) (61.285) (262.281)

Ο ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν 

δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνπλ, γηα ζθνπνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο 

εηεξνρξνληζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ (deferred tax assets ή deferred tax 
liabilities). Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ επηκεηξεζεί κε ηελ 

ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ απηέο θαηαζηνχλ νξηζηηθέο.  

 
εκεηψλεηαη φηη ην θνλδχιην ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απνηειεί ελδερφκελε νθεηιή 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζην κέιινλ. 

 
Ζ αλαγλσξηζζείζα απφ ηελ Δηαηξεία εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: 
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Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 1.306.345 1.505.510

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (3.252.683) (3.517.920)

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(1.946.338) (2.012.409)

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Τπφινηπν έλαξμεο (2.012.409) (2.338.691)

Φφξνο απνηειεζκάησλ 61.285 326.281

Τπόινηπν ηέινπο (1.946.338) (2.012.409)

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

Καηά ηελ 31/12/2011
Υξεώζεηο (Πηζηώζεηο) 

Απνηειεζκάησλ

Υξεώζεηο (Πηζηώζεηο)                      

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Καηά ηελ 31/12/2012

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ (2.611.362) 260.451 0 (2.350.911)

Πξνζαξκνγή αμίαο πάγησλ ζηνηρείσλ (906.558) 0 4.786 (901.772)

(3.517.920) 260.451 4.786 (3.252.683)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 527.467 (10.603) 0 516.864

Πξνζαξκνγή απνηίκεζεο απνζεκάησλ 45.719 3.287 0 49.006

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία
51.041 (1.786) 0 49.255

Πξνζαξκνγή επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 518.606 (71.763) 0 446.843

Πξνζαξκνγή επί θνξνινγηθψλ  δεκηψλ 362.677 (118.301) 0 244.376

Απναλαγλψξηζε εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο 0 0 0 0

1.505.510 (199.166) 0 1.306.345

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(2.012.409) 61.285 4.786 (1.946.338)

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

11. Κέξδε αλά κεηνρή 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή έρεη σο αθνινχζσο: 

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

Καζαξά θέξδε απνδνηέα ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο (3.350.086) (3.409.654) (3.350.086) (3.559.890)

Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 10.203.575 10.203.575 10.203.575 10.203.575

Μείνλ: Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ 0 0 0 0

πλνιηθφο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία
10.203.575 10.203.575 10.203.575 10.203.575

Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή (ε €) (0,3283) (0,3342) (0,3283) (0,3489)

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

12. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κηίπια & 

κηιπιακέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μησανήμαηα & 

μησανολογικέρ 

εγκαηαζηάζειρ

Μεηαθοπικά 

μέζα

Έπιπλα & 

λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηελ 31/12/2011 1.243.500 9.996.091 31.350.982 257.494 1.342.759 44.190.826

Πξνζζήθεο 1/1-31/12/2012 0 0 21.861 26.779 10.355 58.994

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/12/2012
0 0 (548.555) (40.300) 0 (588.855)

ύνολο καηά ηην 31/12/2012 1.243.500 9.996.091 30.824.288 243.973 1.353.114 43.660.966

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηελ 31/12/2011 0 2.422.219 17.967.321 193.258 1.314.795 21.897.593

Πξνζζήθεο 1/1-31/12/2012 0 308.709 1.520.989 23.065 12.213 1.864.976

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/12/2012
0 0 (388.249) (39.831) 0 (428.080)

ύνολο καηά ηην 31/12/2012 0 2.730.929 19.100.061 176.492 1.327.008 23.334.490

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηελ 31/12/2011 1.243.500 7.573.872 13.383.661 64.236 27.964 22.293.233

Καηά ηελ 31/12/2012 1.243.500 7.265.163 11.724.227 67.481 26.106 20.326.476

ΟΜΙΛΟ & ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Οη απνζβέζεηο πεξηφδνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.864.976 €, επηβάξπλαλ θαηά πνζφ 1.830.200 € ην θφζηνο 

παξαγσγήο, θαηά πνζφ 17.020 € ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη θαηά πνζφ 17.756 € ηα έμνδα δηάζεζεο. 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ζηε ρξήζε 2008 ζχκθσλα κε 

εθηίκεζε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. ηελ θιεηφκελε ρξήζε έγηλε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 
αθηλήησλ θαη δηαπηζηψζεθε ε κή χπαξμε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ κε ηηο πθηζηάκελεο αμίεο ησλ 

αθηλήησλ θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ 

αθηλήησλ. Σν πιεφλαζκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαζαξφ απφ θφξνπο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

Δπηρνξεγήζεηο ππνινίπνπ 2.796.994 € ζηηο 31.12.2012, πνπ αλαινγνχλ ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 

Δπί ησλ Δλζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγγελνχο «ΠΡΟΜΔΛΚΑ 

Α.Δ.» δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 

 

13. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Λογιζμικά 

ππογπάμμαηα
ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ

Καηά ηην 31/12/2011 386.560 386.560

Πξνζζήθεο 1/1-31/12/2012 0 0

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/12/2012
0 0

ύνολο καηά ηην 31/12/2012 386.560 386.560

ωπεςμένερ αποζβέζειρ

Καηά ηην 31/12/2011 374.874 374.874

Πξνζζήθεο 1/1-31/12/2012 5.627 5.627

Δθπνηήζεηο / Μεηαθνξέο 1/1-

31/12/2012
0 0

ύνολο καηά ηην 31/12/2012 380.501 380.501

Αναπόζβεζηη αξία

Καηά ηην 31/12/2011 11.685 11.685

Καηά ηην 31/12/2012 6.058 6.058

ΟΜΙΛΟ & ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Απφ ηηο ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο πνζνχ 5.627 €, πνζφ 2.400 € επηβάξπλε ην θφζηνο 

παξαγσγήο, πνζφ 3.227 € ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη πνζφ 0 € ηηο δαπάλεο δηάζεζεο. 

 

14. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 
 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
  ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

   31/12/2012   31/12/2011 

πκκεηνρή ζηελ Δηαηξεία 

"ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ." 
 0  0 

Τπόινηπν  0  0 

 

Απφ 9/3/2007 ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» θαηέζηε απφ ζπγαηξηθή ζπγγελήο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.», κε πνζνζηφ 25%, απνηηκάηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επελδχνπζαο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 Σα Απνηειέζκαηα επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξείεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

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

Κέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 (85.423) 0 0

ύλνιν εζόδσλ επελδύζεσλ 0 (85.423) 0 0

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο επελδχζεσλ 0 0 0 235.660

ύλνιν εμόδσλ επελδύζεσλ 0 0 0 235.660

Καζαξά έζνδα (έμνδα) επελδύζεσλ 0 (85.423) 0 (235.660)

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

 

ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε κεηαβνιή ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο αλαιχεηαη σο 
εμήο: 

 

Αξρηθή Αμία Κηήζεο πκκεηνρήο 1.485.660 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο 31/12/2006 (250.000) 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο 31/12/2010 (1.000.000) 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο 31/12/2011 (235.660) 

Αμία ζπκκεηνρήο 31/12/2012 0 

 

Ζ ζπγγελήο εηαηξεία ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. έρεη ζηακαηήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο εληφο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη σο απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ γεγνλφηνο ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε απνκείσζε 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ., θαηά € 235.660, ε νπνία 

αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 31.12.2011. Χο εθ ηνχηνπ ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο αλήιζε ηελ 31/12/2012 ζε € 1.485.660 θαη ε ινγηζηηθή αμία ηελ 

31/12/2012 ζε € 0. Δληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε ζπγγελήο εηαηξεία ππέβαιιε αίηεζε πηψρεπζεο θαη 

θπξήρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, απφ ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, κε εκεξνκελία παχζεο πιεξσκψλ 

ηελ 22.7.2011. 

 

15. Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πνζνχ € 55.091 αθνξνχλ θπξίσο εγγπήζεηο ΓΔΖ.  

 

16. Απνζέκαηα 
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Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

  Eκπνξεχκαηα 10 16.751

  Πξντφληα έηνηκα θαί εκηηειή -  Τπνπξντφληα θαη Τπνιείκ. 1.134.484 965.336

  Παξαγσγή ζε εμέιημε 365.091 432.080

  Πξψη.& βνεζ.χιεο, Αλαι. πιηθά, Αληαιι.& είδε πζθ. 2.074.010 2.011.568

ύλνιν 3.573.595 3.425.735

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

17. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Πειάηεο 4.531.469 4.646.959

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 98.839 326.228

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε εγγχεζε 1.571.150 2.246.302

Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 2.947.900 2.947.900

Υξεψζηεο δηάθνξνη 795.240 962.124

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 667.956 73.054

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 3.189 4.065

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 133.812 123.000

10.749.554 11.329.632

Μεηόλ: Πξνβιέςεηο (2.912.322) (2.866.114)

Τπόινηπν 7.837.232 8.463.518

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

εκεηψλεηαη φηη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Υξεψζηεο δηάθνξνη» θαηά ηελ 31/12/2012 πνζνχ 

795.240 €, αθνξά ΦΠΑ γηα επηζηξνθή πνζνχ 785.227 € θαη απαηηήζεηο απφ ινηπνχο ρξεψζηεο πνζνχ 
10.013 €. 

 

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ. 

 

Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο ε 

εηαηξεία έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.  
 

Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο είλαη εηζπξαθηέεο εληφο ησλ επφκελσλ δψδεθα κελψλ, εθηφο νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο γηα ηηο νπνίεο έρεη 
γίλεη εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο κε ηε «Μέζνδν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο  έξεπλαο 

ησλ απαηηήζεσλ».  

 

Ζ κεηαβνιή ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρεη σο εμήο: 
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Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Τπόινηπν επηζθαιώλ απαηηήζεσλ:

Αξρηθφ ππφινηπν 2.947.900 1.796.992

Αχμεζε 50.367 1.213.954

(Μείσζε) (50.367) (63.046)

Σειηθό ππόινηπν 2.947.900 2.947.900

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ:

Αξρηθφ ππφινηπν 2.866.114 1.743.407

Αχμεζε 96.574 1.185.754

(Μείσζε) (50.367) (63.046)

Σειηθό ππόινηπν 2.912.322 2.866.114

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Σν πνζφ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνζνχ € 2.947.900 αληηζηνηρεί ζε ρξεσζηηθά ππφινηπα 

πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ελδείμεηο αδπλακίαο είζπξαμεο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά 
ηνλ θίλδπλν κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαη δηελεξγεί πξφβιεςε αλάινγα κε ηελ κέγηζηε 

εθηηκψκελε δεκία πνπ ζα ππνζηεί ε Δηαηξεία απφ ηελ αδπλακία αλάθηεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.  

Μέρξη ηελ 31.12.2012 ε εηαηξεία εθηηκά φηη απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αλσηέξσ επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ δελ ζα εηζπξαρζεί ζπλνιηθφ πνζφ απαίηεζεο € 2.912.322. 

 

18. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο  

 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 3.440.675 3.420.695

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 20 0

Οκνινγίεο 39.748 39.748

Τπόινηπν Αμίαο Κηήζεο 3.480.444 3.460.444

Πιένλ (Μείνλ): Πξνβιέςεηο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμίαο (3.375.103) (3.302.105)

Τπόινηπν 105.341 158.339

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, αθνξνχλ ηελ 

αμία ησλ ρξενγξάθσλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α., φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο επίζεκεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζηελ 
ιήμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΠ 7 ε επελδχνπζα 

κεηέθεξε ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  απφ ηα «Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ» ζηα «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ζ απνηίκεζε ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία 
ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο κέρξη ηελ 30.6.2008 θαηαρσξήζεθαλ ζηα Απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο θαη απφ 1.7.2008, πηνζεηψληαο ηελ  ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΠ 7 θαηαρσξνχληαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθφ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 105.341 € ηελ 31.12.2012. Απφ ηελ 

απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ ηελ 31.12.2012, πξνέθπςε δεκηά πνζνχ 72.998 € πνπ 
θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ «Απνζεκαηηθφ Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε 

ραξηνθπιαθίνπ». 

 

19. Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

  Σακείν 2.525 18.402

  Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 554.703 317.579

Τπόινηπν 557.228 335.981

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο  ζε πξψηε 

δήηεζε. 

 

 

20. Μεηνρηθό θεθάιαην, Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην, 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνζνχ 7.448.609,75 €, δηαηξείηαη ζε 10.203.575 θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,73 € εθάζηε. Ζ «Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6.828.852 ζρεκαηίζζεθε ζηε ρξήζε 1999 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απφ 25.6.2003 

απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 3.145.268 € πξνο ζπκςεθηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ απνηίκεζε 
ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην ίδην πνζφ κε 

θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ 37.902 € πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαη ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε επξψ θαη θαηά πνζφ 3.107.367 € απφ ηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ 
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». ηε ρξήζε 2008 έγηλε δηαγξαθή πνζνχ € 38.906 ιφγσ αθχξσζεο ηδίσλ 

κεηνρψλ θαη ην ππφινηπν ηεο «Γηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» δηακνξθψζεθε ζην 

πνζφ ησλ € 3.682.579. 

Oη κέηνρνη θαη ηo πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

ΜΔΣΟΥΟ

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ ΠΟΤ 

ΚΑΣΔΥΔΗ

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΛΖΞΖ 

ΣΖ ΥΡΖΖ

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ 3.437.628 33,69%

ΣΔΚΔΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ 1.392.525 13,65%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 300.000 2,94%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 759.545 7,44%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 435.040 4,26%

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 357.430 3,50%

ΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 300 0,00%

Λνηπνί κέηνρνη 3.521.107 34,51%

ΤΝΟΛΟ 10.203.575 100,00%  

 

21. Απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο αθηλήησλ 

 

Ζ κεηαβνιή ηνπ απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο αθηλήησλ έρεη σο εμήο: 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Αξρηθό ππόινηπν 3.704.906 3.820.685

Μεηαβνιή εμαηηίαο επαλεθηίκεζεο 4.786 0

(Μείσζε): Λφγσ κεηαθνξάο ζην Τπφινηπν θεξδψλ ηεο 

αλαινγίαο ησλ απνζβέζεσλ επί ηεο ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ θηηξίσλ

0 (115.778)

Σειηθό ππόινηπν 3.709.692 3.704.906

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

22. Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 

 

Ζ αλάιπζε ησλ Λνηπψλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ έρεη σο εμήο: 
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Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 585.209 585.209

Δηδηθφ θνξνι/λν απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζε 

επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ν.3299/2004
697.032 697.032

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 6.753.598 6.829.379

Απνζεκαηηθφ Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ (1.476.990) (1.403.992)

Απνζεκαηηθφ γηα ηδίεο κεηνρέο 62.790 62.790

Τπόινηπν 6.621.639 6.770.418

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό: χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνµνζεζίαο, ε δεµηνπξγία 
«ηαθηηθνχ  απνζεµαηηθνχ», θαηά ην πνζφ πνπ ηζνχηαη µε ην 5% ησλ εηήζησλ, µεηά απφ θφξνπο, 

θεξδψλ-είλαη ππνρξεσηηθή µέρξη λα θζάζεη ην χςνο ηνπ απνζεµαηηθνχ ην 1/3 ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σν «ηαθηηθφ απνζεµαηηθφ» πξννξίδεηαη πξνο θάιπςε ησλ ζπζζσξεπµέλσλ δεµηψλ, δηαλέµεηαη µφλν 
θαηά ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζζεί κε ζπζζσξεπµέλεο δεµηέο.  

Δηδηθό θνξνι/λν απνζ/θό γηα θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ζε επελδπηηθό πξόγξακκα Ν. 3299/2004: 

Σν ππφινηπν αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ Ν. 3299/2004.  

Απνζεκαηηθό Γηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Αθνξά ην 
απνηέιεζκα απφ 1/7/2008 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο  ζχκθσλα κε ηηο  ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΠ 7. ηελ παξνχζα πεξίνδν, δηα κέζσ ηεο Καηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, 
κεηαθέξζεθε δεκηά πνζφ 72.998 €. 

 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ: Σα απνζεµαηηθά θνξνινγηθψλ  λφµσλ 

δεµηνπξγήζεθαλ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο  λνµνζεζίαο νη νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα µεηάζεζεο ηεο  θνξνινγίαο νξηζµέλσλ εηζνδεµάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνµήο ηνπο πξνο 
ηνπο µεηφρνπο , είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξν δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. Ζ 

θνξνιφγεζε απηψλ γίλεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο  ηνπο, ε 

νπνία απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  
Απνηέιεζκα από ηελ αθύξσζε Ηδίσλ κεηνρώλ : Αθνξά ην απνηέιεζκα (θέξδνο) απφ ηελ αθχξσζε 

107.800 ηδίσλ κεηνρψλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, Φ.Δ.Κ. 6359/4-7-

2008. 
 

23. Γάλεηα  

 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

Μαθξνπξ. Σξαπεδηθά νκνινγηαθά δάλεηα 0 0

Μαθξνπξφζεζκα ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 2.220.923 332.167

         Τπόινηπν Μαθξ/ζκσλ δαλείσλ 2.220.923 332.167

Βξαγρππξφζεζκα δάλεηα 2.370.858 4.178.192

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 427.244 332.167

Τπόινηπν βξαρ/ζκσλ δαλείσλ 2.798.102 4.510.359

Τπόινηπν δαλείσλ 5.019.025 4.842.526

 
Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
έρεη εληαρζεί ζηνλ αλαπηπμηαθφ Ν.3299/2004, θαζψο επίζεο θαη γηα ινηπέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Πνζφ € 975.400 πεξίπνπ αθνξά δφζεηο δαλείσλ πιεξσηέεο κεηά απφ 5 έηε. 

Γηα δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 1.550.000 έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο χςνπο € 

2.665.000 επί ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο. 
 

Γηα ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο δαλείσλ ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο θαη επηβαξχλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
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Ο θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ euribor θαηά 2%, δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο: 

 

2012 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΤΑΗΘΖΗΑ  

ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ 

Αύμεζε/ (Μείσζε) 

επηηνθίνπ 

Μεηαβνιή 

Απνη/ηνο 

0,50% 23.118,30 
1,00% 46.267,57 
1,50% 69.416,83 
2,00% 92.566,09 

-0,50% -23.180,22 
-1,00% -46.329,48 
-1,50% -69.478,74 
-2,00% -92.628,01 

 

24. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ κειινληηθή 
θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Οη δνπιεπκέλεο παξνρέο θάζε πεξηφδνπ επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ 

πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηε 
ζπληαμηνδνηηθή ππνρξέσζε. 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηελ Δηαηξεία πξνζσπηθνχ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ, 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Καηά ηελ 

31/12/2012

Καηά ηελ 

31/12/2011

Άηνκα:

Μηζζσηνί 70 59

Ζκεξνκίζζηνη 90 80

ύλνιν 160 139

Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλσλ:

Έμνδα κηζζνδνζίαο 2.689.035 3.014.507

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 785.288 875.220

Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 15.144 29.390

Κφζηνο επηπιένλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 178.442 47.895

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  (8.928) 27.634

πλνιηθό θόζηνο 3.658.982 3.994.646

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 
Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ ηεο πνπ απνρσξεί ιφγσ 

ζπληαμηνδνηήζεσο πξνζδηνξίζζεθε βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο ε νπνία εθπνλήζεθε απφ αλεμάξηεηε 

εηαηξεία αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηψλ. Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο 
κειέηεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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Καηά ηελ 

31/12/2012

Καηά ηελ 

31/12/2011

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελεο ππνρξέσζεο 254.922 263.850

Με αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) 7.408 7.408

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο
262.330 271.258

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ

Καηά ηελ 

31/12/2012

Καηά ηελ 

31/12/2011

Κφζηνο ππεξεζίαο 22.229 60.756

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 5.405 14.773

πλνιηθή επηβάξπλζε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 27.634 75.529

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Καηά ηελ 

31/12/2012

Καηά ηελ 

31/12/2011

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 271.258 250.003 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  (36.562)  (54.274) 

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ 

Δζφδσλ
27.634 75.529 

Καζαξή Τπνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 262.330 271.258 

Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο

Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 263.850 242.595 

Κφζηνο ππεξεζίαο 22.229 60.756 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 5.405 14.773 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) δεκηέο 0 0 

Δπίδξαζε πεξηθνπήο 0 0 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  (36.562)  (54.274) 

Κφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 0 0 

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 254.922 263.850 

Βαζηθέο ππνζέζεηο αλαινγηζηηθήο κειέηεο:

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,50%

Πιεζσξηζκφο 2,0%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,0%

Μεζνο φξνο κειινληηθήο εξγαζηαθήο δσήο 18,25

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

25. Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θηλδύλνπο θαη έμνδα 

 

Αθνξά πξφβιεςε θφξσλ πνζνχ 438.000 € γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2004 κέρξη ζήκεξα.  

 

 

26. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Οη επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθνξνχλ  θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηδνηήζεθαλ.  
Χο εθηνχηνπ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ απνηειεί ρξεκαηηθή νθεηιή ηεο εηαηξείαο αιιά 

ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ ηκεκαηηθά ζα αλαγλσξηζηεί σο έζνδν ζηηο επφκελεο ρξήζεηο ζε αληηζηάζκηζκα 

ησλ απνζβέζεσλ ησλ επηδνηνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
Ζ κεηαβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο έρεη σο εμήο : 
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Τπόινηπν έλαξμεο 1.1.2012 2.937.640 

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο 327.088 

Γηαγξαθή επηρ/ζεο ιφγσ πψιεζεο παγίσλ (43.385) 

Δπηζηξνθή επηρ/ζεο  (45.583) 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα 1.1.12-31.12.12  (378.766) 

Τπόινηπν 31.12.2012 2.796.994 

 

27. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Αθνξά ηελ εγγχεζε πνπ εηζπξάρζεθε γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ πιεθηεξίνπ. 

 

 

28. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Ζ αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Καηά ηελ 31/12/2012 Καηά ηελ 31/12/2011

  Πξνκεζεπηέο 2.698.760 1.734.346

  Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.321.741 1.393.843

  Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 106.266 105.811

  Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 424.992 320.624

  Μεξίζκαηα πιεξσηέα 1.825 1.825

  Πηζησηέο δηάθνξνη 213.359 150.158

  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 326.662 265.984

  Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 52.924 28.405

Τπόινηπν 5.146.529 4.000.994

ΟΜΗΛΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

29. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε πλδεκέλα Πξόζσπα. 

 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο, ηελ 31.12.2012 θαη 
31.12.2011 αληίζηνηρα έρνπλ σο εμήο: 
 

Δηαηξεηα
Αγνξέο

1.1. - 31.12.2012

Πσιήζεηο

 1.1. - 31.12.2012

Απαηηήζεηο 

31.12.2012

Τπνρξεώζεηο 

31.12.2012

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 0 0 0 0

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 0 0 0 90.099

ΑΡΑΞ Α.Δ. 1.500 0 0 29.446

ύλνιν 1.500 0 0 119.544

 

Δηαηξεηα
Αγνξέο

1.1. - 31.12.2011

Πσιήζεηο

 1.1. - 31.12.2011

Απαηηήζεηο 

31.12.2011

Τπνρξεώζεηο 

31.12.2011

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 240.220 290.074 756.491 0

ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 0 0 0 95.099

ΑΡΑΞ Α.Δ. 0 0 0 27.601

ύλνιν 240.220 290.074 756.491 122.699

 

 
 

-Ζ ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. απνηειεί ζπγγελή εηαηξεία. 

 -Ζ εηαηξεία «ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 31.12.2012 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε 

πνζνζηφ 33,69 %. 
 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα ππφινηπα έρνπλ σο εμήο: 
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ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ

1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2011

Με ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο

- Αθαζάξηζηεο απνδνρέο 89.563 126.251

- Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 12.490 19.675

102.053 145.926

Με ζρέζε παξνρήο αλεμ. Τπεξεζηώλ 0 68.000

ύλνιν 102.053 213.926

31.12.2012 31.12.2011

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. 0 0

Απαηηήζεηο από ηα κέιε ηνπ Γ.. 0 0  
 

30. Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 

30.1 Τπνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

30.2 Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2004-2010 σο εθ 

ηνχηνπ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ελδερφκελνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
438.000 €. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2004 έσο 2009 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο έρεη μεθηλήζεη 

θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί. Ζ πξφβιεςε απνηειεί εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν φισλ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά 

ρξήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη εληαρζεί ζην 
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ 

Ν. 2238/1994. Σν ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ειεγθηή ρνξεγήζεθε 

εληφο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2012. Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 
ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 

2238/1994 θαη ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ζ ζπγγελήο εηαηξεία ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. δελ έρεη ειεγρζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2005-2012. 
 
 

30.3 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

Ζ εηαηξεία έρεη δψζεη κία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσο πνζνχ 271.500 € ζηελ 
ΓΔΠΑ Α.Δ. 

 

Δπίζεο έρεη ιάβεη απφ πειάηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθήο αμίαο 329.710 € γηα εμαζθάιηζε 

απαηηήζεσλ. 
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31. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

 

Με ηνλ Ν. 4110/23.1.2013 «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ 
απμάλεηαη απφ 20% ζε 26%, ελψ ν θφξνο ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.1.2013 θαη κεηά. Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 γεγνλφηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή/θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, ή γεγνλφηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

 
Νέα άληα Κηιθίο,  27 Μαξηίνπ 2013 

 

 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                            Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  & Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 

  ΚΧΝ/ΝΟ Ν. ΣΕΔΜΖ                                                              ΔΛΔΝΖ Γ. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ 

     Α.Γ.Σ.  Π 721345                                                                                Α.Γ.Σ.  ΑΔ 206880 

 
 

 

 
Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ   ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 
    ΗΧΑΝΝΖ  Γ.  ΠΑΣΗΟ                                               ΚΧΝ/ΝΟ  Φ.  ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

            Α.Γ.Σ.  Σ 217792                                                         ΑΡ. ΑΓΔΗΑ  Α  ́ΣΑΞΖ  5777 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
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Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10λ ηνπ λ. 3401/2005 

 

 

26.03.2012 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθνχ Ζκεξνινγίνπ…………www.fieratex.gr 
 

31.03.2012. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 31.12.2011…..www.fieratex.gr 

 
31.05.2012. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 31.03.2012 www.fieratex.gr 

 

06.06.2012 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθνχ Ζκεξνινγίνπ…………www.fieratex.gr 

 
06.06.2012. Πξναλαγγειία Γεληθήο πλέιεπζεο ……...…..…… www.fieratex.gr 

 

27.06.2012. Γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ πνζνζηψλ  
                       δηθαησκάησλ ςήθνπ…………………………..….. www.fieratex.gr 

 

28.06.2012. Απνθάζεηο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο .…...…... www.fieratex.gr 
 

28.06.2012. Γλσζηνπνίεζε Αιιαγήο χλζεζεο Γ.. .…...…... www.fieratex.gr 

 

29.06.2012. Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Φνξνι. Διέγρνπ…….. www.fieratex.gr 
 

31.08.2012. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 30.06.2012  www.fieratex.gr 

 
13.09.2012. Αλαθνίλσζε Δθηακίεπζεο Γαλείνπ….……...…….www.fieratex.gr 

 

26.10.2012. Γλσζηνπνίεζε Αιιαγήο χλζεζεο Γ.. .…...…... www.fieratex.gr 
 

30.11.2012.  Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 30.09.2012 www.fieratex.gr 

 

http://www.fieratex.gr/
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http://www.fieratex.gr/
http://www.fieratex.gr/
http://www.fieratex.gr/
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http://www.fieratex.gr/
http://www.fieratex.gr/
http://www.fieratex.gr/
http://www.fieratex.gr/
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Γηαζεζηκόηεηα Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.fieratex.gr. 

 


