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Γειώζεηο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007) 

Γειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ παξνχζα  εμ φζσλ γλσξίδνπκε φηη νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη 

επελδχνπζαο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. – ΒΑΦΔΗΑ – 

ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ -ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2008-31/12/2008, 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  ηεο 

Δηαηξείαο θαη Δπελδχνπζαο, πνπ πεξηιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ε ζπκκεηνρή ζε 

ζπγγελή Αλψλπκε Δηαηξεία. 

Γειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη επίζεο εμ φζσλ γλσξίδνπκε φηη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη. 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. – ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ -

ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» ηελ 31/3/2009 ιφγσ αλαζεψξεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ηελ 30/3/2009 ιακβάλνληαο ππφςε  ην ζέκα εμαίξεζεο ηεο απφ 27/3/2009 έθζεζεο 

ειέγρνπ ηεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή,  ζρεηηθά κε ηε κή δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα εθθξεκή 

θνξνινγηθή ππφζεζε θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδχθηην, ζηε 

δηεχζπλζε www.fieratex.gr. Eπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν  ζπλνπηηθά ζηνηρεία 

ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ 

ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζηα 

νπνία έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη ζπκκεηνρέο ηεο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο 

Θέζεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπίζεο  επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, 

ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο 

θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. 

Νέα άληα Κηιθίο  31 Μαξηίνπ  2009 

Οη Βεβαηνχληεο 
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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

Σεο εηαηξίαο  ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ “ΦΗΔΡΑΣΔΞ“ 

Δπί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γηα ηελ ρξήζε από 01/01/2008 έσο 31/12/2008 

 

Κύξηνη Μέηνρνη 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 άξζξν 43α παξ. 3, άξζξν 107 παξ. 3 θαη άξζξν 136 

παξ. 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007  άξζξν 4 παξ. 2γ, 6, 7 θαη 8θαζψο θαη 

ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξίαο ζαο ππνβάινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01.01.2008 έσο 31.12.2008 ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ νκίινπ θαη 

ηεο εηαηξίαο ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. ΒΑΦΔΗΑ – ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ “ΦΗΔΡΑΣΔΞ”, γηα ηελ ρξήζε 

2008, πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο 

πνπ επήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαη 

νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ ε εηαηξία 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 εκθάληζε 

δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ χθεζε ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ εκθαλίζηεθε ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2007 θαη ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο 

ηζνηηκίαο ηνπ επξψ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην ζε φιε ηε ρξήζε ε νπνία θαηέζηεζε ηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ αθξηβφηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ παξάγνληαη ζηελ 

εγγχο θαη άπσ αλαηνιή θαζψο θαη ε απφ 01.01.2008 θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ εηζαγσγήο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ρψξεο ηελ Αλαηνιήο, ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν.  

Ζ αικαηψδεο αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη ηα πςειά ζηαζεξά έμνδα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ  απαζρφιεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ επζχλνληαη γηα ηηο δεκίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Σέινο ε ξαγδαία πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ δηεζλψο θαη ζηε ρψξα καο επηβάξπλαλ ζεκαληηθά ηηο 

δεκίεο ηεο πεξηφδνπ. 
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Πην αλαιπηηθά ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλήιζε ζε 29,7 εθ. επξψ έλαληη 34,4 εθ. επξψ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο κείσζε 4,7 εθ. επξψ ή πνζνζηφ 13,66%. Σν κηθηφ θέξδνο 

αλήιζε ζε 857 ρηι. επξψ έλαληη 2,03 εθ. επξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,18 εθ. επξψ. Σα έμνδα 

δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε 3,5 εθ. επξψ έλαληη 2,8 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε ζεκεηψλνληαο αχμεζε 700 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθάιεηεο απφ πειάηεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ απφ ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ.  Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο αλήιζε ζε 373 ρηι. επξψ έλαληη 

355 ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο αχμεζε 18 ρηι. επξψ. Ζ αχμεζε απηή 

νθείιεηαη ζηα απμεκέλα επηηφθηα ηνπ επξψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ ε εηαηξία θαηέγξαςε δεκίεο 1,14 εθ. επξψ έλαληη θεξδψλ 0,46 εθ. επξψ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Δπίζεο απφ πψιεζε κεραλψλ, νη νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ κε λέεο 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε εηαηξία θαηέγξαςε δεκία 250 ρηι. 

επξψ. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε δεκίεο 3,9 εθ. επξψ έλαληη θεξδψλ 79 ρηι. επξψ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σέινο ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζε ζε δεκία 364 ρηι. επξψ έλαληη θεξδψλ 1,52 εθ. 

επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο αλήιζε ζε 2,9% έλαληη 5,9% ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ο δείθηεο 

μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα αλήιζε ζε 0,77 έλαληη 0,68 ζηηο 31.12.2007. Ο δείθηεο γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο αλήιζε ζε 1,53 έλαληη 1,87 ζηηο 31.12.2007. Ο δείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο αλήιζε ζε 

1,16 έλαληη 1,30 ζηηο 31.12.2007. Σέινο ην κέζν χςνο δαλεηζκνχ ηεο πεξηφδνπ αλήιζε ζε 4,98 εθ. 

επξψ  έλαληη 4,8 εθ. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

ΗΗ. εκαληηθά γεγνλόηα ηεο ρξήζεο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο απνηειεί απφ ρξφληα ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πξνο ην 

εμσηεξηθφ. Πξνυπνζέζεηο γηα ηεο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη ε πξνψζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ ζε ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξία πξνρψξεζε ζε 

αληηθαηάζηαζε ζεηξάο κεραλεκάησλ ηνπ βαθείνπ θαη ηνπ θηληξηζηεξίνπ κε λέα πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηα νπνία επηηπγράλνπλ κείσζε ηνπ θχθινπ 

βαθήο θαη θηληξίζκαηνο κεγάιεο γθάκαο πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο. Ζ επέλδπζε απηή απνηειεί ηελ 

πξψηε θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3,6 εθ. επξψ ην νπνίν ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ίδηα 

θεθάιαηα θαηά 25%, κε επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/04 θαηά 25% θαη κε 

επελδπηηθφ δάλεην θαηά 50%. Σν δάλεην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, είλαη 

ζπλνιηθνχ χςνπο 1.797.500,00 επξψ, είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο κε πεξίνδν ράξηηνο 18 κήλεο, ζα 

εμνθιεζεί ζε 8 εμακεληαίεο δφζεηο κε πξψηε δφζε ζηηο 07.01.2010. Σν επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ 
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δαλείνπ ζα είλαη euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζψξην 1,85%. Γελ έρνπλ πξνζεκεησζεί αθίλεηα ηεο 

εηαηξίαο νχηε έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε  γηα ην δάλεην απηφ. 

 

Ζ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζπγθιήζεθε ζηηο 30.06.2008 εθηφο ησλ 

άιισλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνθάζηζε ηελ αθχξσζε ησλ εθαηφλ επηά ρηιηάδσλ 

νθηαθνζίσλ (107.800) ηδίσλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ εηαηξία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 20/04/2005 έσο 30/06/2005, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 78.694,00 

επξψ (107.800 κεηνρέο επί 0,73 επξψ νλνκαζηηθή αμία ε θάζε κία). Δπίζεο ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 

5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πεξί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ παξαπάλσ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

ΗΗΗ. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην κέιινλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

 

πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη.    

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

ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά ηνπ επξψ.  

 

Πηζηνδνηηθνί θίλδπλνη. 

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

πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο πίζησζεο αλά πειάηε. ηα πιαίζηα ειέγρνπ 

ηνπ πηζηνδνηηθνχ θηλδχλνπ ε εηαηξεία εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ 

παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ 

ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ 

εμαζθαιίδεηαη επαξθψο κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. 

 

Κίλδπλνο εμάξηεζεο απφ πξνκεζεπηέο. 

Βαζηθνί πξνκεζεπηέο δελ ππάξρνπλ γηα ηελ εηαηξία θαζψο νη αγνξέο λεκάησλ, ρεκηθψλ θαη 

ρξσκάησλ πνπ είλαη νη βαζηθέο πξψηεο χιεο είλαη άθξσο αληαγσληζηηθέο θαη ε εηαηξία έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θάζε θνξά λα επηιέγεη κεηαμχ πνιιψλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Κίλδπλνη ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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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. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ. 

 

IV. Πξνβιεπόκελε πνξεία. 

Απφ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο ρξήζεο 2008 ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ αξρίζεη λα επεξεάδνπλ θάζε νηθνλνκία. Ζ χθεζε ζε ζρεδφλ 

φινπο ηνπο θιάδνπο παγθνζκίσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απνηακίεπζεο θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο. Σα θαηλφκελα απηά αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά θαη ηελ αγνξά 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηεο Δπξψπεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηα κεγέζε ηεο εηαηξίαο θαη ηεο 

ζπγγελνχο ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 

Μέζα ζε έλα ηφζν δπζκελέο θαη ξεπζηφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θάζε πξφβιεςε 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο θαζψο νη ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο θαη ππάξρεη 

αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βάζνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα δηαξθέζεη ε παξνχζα θξίζε. 

Με ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί πιένλ ζηηο αγνξέο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο παξαθνινπζεί 

ζηελά ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πινπνηεί κε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο θηλήζεηο ηνλ 

επελδπηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ πνπ αλαθέξακε πξνεγνχκελα. 

      

V. 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 ηνλ φκηιν. Ζ 

ειαρηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ 

κέξηκλα ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα ζην 2007 έγηλαλ πεξαηηέξσ βήκαηα 

βειηίσζεο ηεο θνπιηνχξαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εληάζεθε ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

VI. πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα ζηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 2008, αθνξνχλ ζηελ πψιεζε πθαζκάησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο πθαζκάησλ, 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 
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Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο, ηελ 31.12.2008 έρνπλ 

σο εμήο: 

Δηαηξεηα

Αγνξέο  

1.1./31.12.2008

Πσιήζεηο 

1.1/31.12.2008

Απαηηήζεηο 

31.12.2008

Τπνρξεώζεηο 

31.12.2008

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 230.19 1,738,375.12 738,976.57 0.00

ΦΙΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 500.00 0.00 154,450.87 302,563.20

ΑΡΑΞ Α.Δ. 0.00 0.00 0.00 27,600.53

      ύλνιν 730.19 1,738,375.12 893,427.44 330,163.73  

 

-Ζ εηαηξεία «ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 31.12.2008 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

κε πνζνζηφ 33,66 %. 

-Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «ΑΡΑΞ Α.Δ.», είλαη ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο Δηαηξείαο θα Διέλε Γ. Αλεδνπιάθε θαη Αληηπξφεδξνο ηεο είλαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο θνο Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο. 

 

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

ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ

2008 2007

Με ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο

- Αθαζάξηζηεο απνδνρέο 156,638.16 186,703.99

- Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 19,961.86 25,609.67

176,600.02 212,313.66

Με ζρέζε παξνρήο αλεμ. Τπεξεζηώλ 192,000.00 96,000.00

ύλνιν 368,600.02 308,313.66

Α' ΔΞΑΜΗΝΟ 2008 Α' ΔΞΑΜΗΝΟ 2007

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. --------- ---------

Απαηηήζεηο από ηα κέιε ηνπ Γ.. --------- ---------

 

 

 

VII. 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 εηαηξίαο 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 
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θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Ζ εηαηξία δελ θαηέρεη πιένλ ίδηεο κεηνρέο.  

 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο 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 εηαηξίαο. 

Δηδηθφηεξα 

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

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 εηαηξίαο κε κεηξεηά θαη 

ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ. 

Σν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

 

2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο 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 31.12.2008, νη θάησζη κέηνρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαηείραλ πνζνζηφ 

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

Μέηνρνο Αξηζκόο Μεηνρώλ Πνζνζηό Μ.Κ. 

ΦΗΔΡΑ ΑΒΔΔ 3,434,628 33.66% 

Διέλε Γ. Αλεδνπιάθε 934,395 9.16% 

Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο 790,005 7,74% 

 

4. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ. 

 Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα 

έιεγρνπ.  
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5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  

 

6. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξία 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 Δηαηξίαο 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 Δηαηξίαο, 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 Δηαηξίαο αληηζηνίρσο. Πεξαηηέξσ, πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ 

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

Β) 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.  
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Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

 

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

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο 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. 

 

VIII. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 

πξνηείλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ λα κε δηαλεκεζεί κέξηζκα. 

 

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 

εηαηξίαο θαη ηεο ζπγγελνχο.  

 

Νέα άληα 31/03/2009  

 

 

Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο  

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ & Γ/λσλ ζχκβνπινο 
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 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ  ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 (Δπαλαδηαηχπσζε ηεο απφ 27/3/2009 Έθζεζεο Διέγρνπ καο ιφγσ αλαζεσξήζεσο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ηελ  30/3/2009 Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2008)  

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ''ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΒΑΦΔΗΑ-ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ'' ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ. 

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη επελδχνπζαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ε ζπκκεηνρή ζε ζπγγελή Αλψλπκε Δηαηξεία,  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ''ΑΦΟΗ 

ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΑΦΔΗΑ-ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ'' ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ, φπσο 

επαλαδηαηππψζεθαλ  κε έγθξηζε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/3/2009, πνπ απνηεινχληαη απφ 

ηνλ εηαηξηθφ θαη ηεο επελδχνπζαο ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε  παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή 

πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ  επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο  ηελ επηινγή θαη 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη 

ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. 

Δπζύλε Διεγθηή 

Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα  κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη 

ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο 

κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν  νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.   

 Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη  θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή  θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη  επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 

Γλώκε 

 Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη επελδχνπζαο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο 

Δπελδχνπζαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

Σακεηαθέο ηνπο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα  Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνχκε ηελ 

πξνζνρή ζαο φηη νη δεκνζηεπζείζεο ηελ 30/3/2009 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 2008 

αλαζεσξήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ηελ 31/3/2009 απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε  

ηεο ην ζέκα εμαίξεζεο, ζρεηηθά κε ηε κή δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα εθθξεκή θνξνινγηθή ππφζεζε, 

πνπ είρε πεξηιεθζεί ζηελ απφ 27/3/2009 Έθζεζε ειέγρνπ καο. Καηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

πξφβιεςεο απηήο δελ πθίζηαηαη πιένλ ζέκα εμαίξεζεο. 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ. 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α θαη 107 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

                                                         Θεζ/λίθε  31  Μαξηίνπ  2009 

                                                                         Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

                                                                                  ΗΩΑΝΝΑ Κ.  ΓΚΟΓΚΟΤ 

                                                                                    Α.Μ. .Ο.Δ.Λ.   13041 

                                                        ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.Ο.Δ. 

                                                                Φ.  ΝΔΓΡΖ  3 – 11257 ΑΘΖΝΑ             

                                                                                             Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 125         
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εκ. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζώκαηα πάγηα 5 28,592,182.64 28,764,906.03 28,592,182.64 28,764,906.03 

 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 51,764.23 113,309.30 51,764.23 113,309.30 

Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 7 682,149.90 735,762.04 1,235,659.92 1,235,659.92 

Λνηπέο  απαηηήζεηο 8 70,839.62 70,839.62 70,839.62 70,839.62 

29,396,936.39 29,684,816.99 29,950,446.41 30,184,714.87 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 9 4,562,187.35 6,166,486.03 4,562,187.35 6,166,486.03 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 10 11,818,580.95 10,452,573.08 11,818,580.95 10,452,573.08 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη 

ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 11 675,513.50 2,636,316.00 675,513.50 2,636,316.00 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 12 1,526,892.85 1,002,822.57 1,526,892.85 1,002,822.57 

18,583,174.65 20,258,197.68 18,583,174.65 20,258,197.68 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 47,980,111.04 49,943,014.67 48,533,621.06 50,442,912.55 

ΚΑΘΑΡΗ  ΘΔΗ

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά  απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο κεηξηθήο

Μεηνρηθό θεθάιαην 13 7,448,609.75 7,527,303.75 7,448,609.75 7,527,303.75 

Τπέξ ην άξηην 13 3,682,579.20 3,721,485.37 3,682,579.20 3,721,485.37 

Ίδηεο  κεηνρέο 13 0.00  (54,810.59) 0.00  (54,810.59) 

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 14 3,905,147.92 2,406,725.64 3,905,147.92 2,406,725.64 

Λνηπά απνζεκαηηθά 15 7,249,353.90 7,976,462.42 7,249,353.90 7,976,462.42 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 4,641,559.66 8,031,411.13 5,195,069.68 8,531,309.01 

26,927,250.43 29,608,577.72 27,480,760.45 30,108,475.60 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0.00 0.00 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 26,927,250.43 29,608,577.72 27,480,760.45 30,108,475.60 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 16 1,587,900.00 1,200,000.00 1,587,900.00 1,200,000.00 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 17 2,587,893.11 3,684,147.43 2,587,893.11 3,684,147.43 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 18 299,585.85 317,357.71 299,585.85 317,357.71 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 19 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 20 3,902,058.55 4,303,696.08 3,902,058.55 4,303,696.08 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 0.00 0.00 0.00 0.00 

8,927,437.51 9,505,201.22 8,927,437.51 9,505,201.22 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 21 7,782,292.31 8,289,372.37 7,782,292.31 8,289,372.37 

Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 17 0.00 6,430.39 0.00 6,430.39 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 16 4,343,130.79 2,533,432.97 4,343,130.79 2,533,432.97 

12,125,423.10 10,829,235.73 12,125,423.10 10,829,235.73 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 21,052,860.61 20,334,436.95 21,052,860.61 20,334,436.95 

 ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ 47,980,111.04 49,943,014.67 48,533,621.06 50,442,912.55 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο από ζειίδα 19 έσο 54 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Δπελδύνπζα Δηαηξεία

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (εηήζηα επελδύνπζαο θαη εηαηξείαο) ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008                                                                                                                                

(Πνζά ζε  Δπξώ)                                                                            
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εκ. 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Πσιήζεηο 3 29,698,223.46 36,976,758.83 29,698,223.46 34,386,402.64 

Κόζηνο πσιεζέλησλ  (28,841,642.95)  (34,204,982.98)  (28,841,642.95)  (32,350,725.09) 

Μηθηό θέξδνο 856,580.51 2,771,775.85 856,580.51 2,035,677.55 

 Άιια έζνδα 4 582,806.69 836,496.27 582,806.69 826,272.82 

Έμνδα δηαζέζεσο 4  (2,159,341.11)  (1,660,005.98)  (2,159,341.11)  (1,532,003.59) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 4  (1,396,953.36)  (1,366,800.58)  (1,396,953.36)  (1,278,305.53) 

 Άιια έμνδα 4  (290,412.78)  (102,669.91)  (290,412.78)  (79,279.10) 

Γηαθνξά από απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4  (1,142,404.40) 461,641.81  (1,142,404.40) 461,641.81 

Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο  (53,612.14) 22,507.24 

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 4  (372,663.58)  (395,442.45)  (372,663.58)  (354,986.23) 

Κέξδνο (δεκία) πξν θόξσλ  (3,976,000.17) 567,502.25  (3,922,388.03) 79,017.73 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 17 505,551.67 463,831.80 505,551.67 490,135.83 

Καζαξό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ  (3,470,448.50) 1,031,334.05  (3,416,836.36) 569,153.56 

Καηαλεκόκελα ζε:

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  (3,470,448.50) 844,181.93 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0.00 187,152.12 

 (3,470,448.50) 1,031,334.05 

Κέξδε (Zεκία)  θαηά κεηνρή απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο - Βαζηθά 24  (0.3401) 0.0827  (0.3349) 0.0558 

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε Δπξώ) 0.0000 0.0000

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο από ζειίδα 19 έσο 54 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ (εηήζηα επελδύνπζαο θαη εηαηξείαο) ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΌ 1.1.2008 ΜΔΥΡΙ 31.12.2008    (πνζά ζε Δπξώ)

Δπελδύνπζα Δηαηξεία
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31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)  (3,976,000.17) 567,502.25  (3,922,388.03) 79,017.73 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1,902,804.97 1,861,403.80 1,902,804.97 1,827,598.47 

Πξνβιέςεηο 1,124,632.54  (517,938.39) 1,124,632.54  (527,325.84) 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0.00 0.00 0.00 0.00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 278,375.58 5,669.66 224,763.44 28,187.26 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 378,571.68 396,280.57 378,571.68 355,824.35 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 1,604,298.68 117,763.58 1,604,298.68 210,320.53 

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ  (1,337,507.87) 1,603,925.96  (1,337,507.87) 1,936,096.98 

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)  (697,453.35)  (28,808.57)  (697,453.35)  (820.27) 

Μείνλ: 0.00 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  (316,996.39)  (407,156.90)  (316,996.39)  (347,144.58) 

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη  (17,551.00)  (238,954.93)  (17,551.00)  (228,733.66) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)  (1,056,825.33) 3,359,687.03  (1,056,825.33) 3,333,020.97 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0.00  (410,209.48) 0.00 0.00 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  (658,085.66)  (1,418,946.24)  (658,085.66)  (1,413,286.47) 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 109,840.34 3,289.70 109,840.34 0.00 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0.00 0.00 0.00 0.00 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0.00 0.00 0.00 0.00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)  (548,245.32)  (1,825,866.02)  (548,245.32)  (1,413,286.47) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0.00 0.00 0.00 0.00 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 2,136,022.53 75,963.57 2,136,022.53 0.00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0.00  (1,020,183.95) 0.00  (1,020,183.95) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  (6,881.60)  (317,808.30)  (6,881.60)  (317,808.30) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 2,129,140.93  (1,262,028.68) 2,129,140.93  (1,337,992.25) 
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 524,070.28 271,792.33 524,070.28 581,742.25 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1,002,822.57 731,030.24 1,002,822.57 421,080.32 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1,526,892.85 1,002,822.57 1,526,892.85 1,002,822.57 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο από ζειίδα 19 έσο 54 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Δπελδύνπζα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΥΡΗΗ  (εηήζηα επελδύνπζαο θαη εηαηξείαο) πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Δηαηξεία

ηηο Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ ε απόθηεζε ζπγγελώλ αθνξά ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα κε 8.3.2007 ηεο ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ., ε 

νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη θαη 8.3.2007 κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελώ από  9.3.2007 κε ηε κέζνδν 

ηεο Καζαξήο ζέζεο, επεηδή έρεη θαηαζηεί από ζπγαηξηθή ζπγγελήο. 
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εκεηώζεηο

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Ίδηεο Μεηνρέο

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Καζαξήο 

ζέζεο

Τπόινηπν ηελ 1.1.2007 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,383,834.01 7,880,755.85 8,303,779.38 29,762,347.77

Καζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ 28,457.68 540,695.88 569,153.56

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο εηαηξείαο -326,514.40 -326,514.40

Αλαινγία απνζβέζεσλ επί ηεο Τπεξαμίαο 

αλαπξνζαξκνγήο θηηξίσλ -80,597.04 80,597.04 0.00

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 67,248.89 -67,248.89

Αλαβαιόκελνη θόξνη 14 & 17 103,488.67 103,488.67

Τπόινηπν ηελ 31.12.2007 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,406,725.64 7,976,462.42 8,531,309.01 30,108,475.60

Τπόινηπν ηελ 1.1.2008 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,406,725.64 7,976,462.42 8,531,309.01 30,108,475.60

Κέξδε (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο -3,416,836.36 -3,416,836.36

Αθύξσζε Ιδίσλ κεηνρώλ -78,694.00 -38,906.17 54,810.59 62,789.58 0.00

Κέξδνο/(Εεκία)  από απνηηκήζεηο ζηελ 

εύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -789,898.10 -789,898.10

Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ 

(θαζαξό θόξσλ) 1,434,145.09 1,434,145.09

Αλαβαιιόκελνη θόξνη (επίδξαζε από 

αιιαγή θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ) 14 & 17 144,874.22 144,874.22

Αλαινγία απνζβέζεσλ επί ηεο Τπεξαμίαο 

αλαπξνζαξκνγήο θηηξίσλ 14
-80,597.03 80,597.03 0.00

Τπόινηπν ηελ 31.12.2008 7,448,609.75 3,682,579.20 0.00 3,905,147.92 7,249,353.90 5,195,069.68 27,480,760.45

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο από ζειίδα 19 έσο 54 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Δηαηξεία

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ
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ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ

εκεηώζεηο

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Ίδηεο Μεηνρέο

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ ύλνιν

Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο

ύλνιν Καζαξήο 

ζέζεο

Τπόινηπν ηελ 1.1.2007 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,383,834.01 8,019,059.94 7,390,549.04 28,987,421.52 2,252,135.74 31,239,557.26

Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ 28,457.68 815,724.25 844,181.93 187,152.12 1,031,334.05

Πξνζαξκνγέο ιόγσ κεηαηξνπήο ζπκκεηνρήο 

ζε επηρείξεζε από ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή -138,304.09 138,304.09 0.00 -2,439,287.86 -2,439,287.86

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο εηαηξείαο -326,514.40 -326,514.40 -326,514.40

Αλαβαιόκελνη θόξνη 103,488.67 103,488.67 103,488.67

Μεηαθνξά ζε Απνζεκαηηθά 67,248.89 -67,248.89 0.00 0.00

Αλαινγία απνζβέζεσλ επί ηεο Τπεξαμίαο 

αλαπξνζαξκνγήο θηηξίσλ -80,597.04 80,597.04 0.00 0.00

Τπόινηπν ηελ 31.12.2007 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,406,725.64 7,976,462.42 8,031,411.13 29,608,577.72 0.00 29,608,577.72

Τπόινηπν ηελ 1.1.2008 7,527,303.75 3,721,485.37 -54,810.59 2,406,725.64 7,976,462.42 8,031,411.13 29,608,577.72 0.00 29,608,577.72

Κέξδε (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο -3,470,448.50 -3,470,448.50  (3,470,448.50) 

Αθύξσζε Ιδίσλ κεηνρώλ -78,694.00 -38,906.17 54,810.59 62,789.58 0.00 0.00 

Κέξδνο/(Εεκία)  από απνηηκήζεηο ζηελ εύινγε 

αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ -789,898.10 -789,898.10  (789,898.10) 

Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ 

(θαζαξό θόξσλ) 1,434,145.09 1,434,145.09 1,434,145.09 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη (επίδξαζε από αιιαγή 

θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ) 14 & 17 144,874.22 144,874.22 144,874.22 

Αλαινγία απνζβέζεσλ επί ηεο Τπεξαμίαο 

αλαπξνζαξκνγήο θηηξίσλ 14
-80,597.03 80,597.03 0.00 0.00 

Τπόινηπν ηελ 31.12.2008 7,448,609.75 3,682,579.20 0.00 3,905,147.92 7,249,353.90 4,641,559.66 26,927,250.43 0.00 26,927,250.43

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο από ζειίδα 19 έσο 54 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Δπελδύνπζα

ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

 

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

«ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» (εθεμήο ε „„Δηαηξεία‟‟) θαη νη ζπγγελείο ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 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, θαη ε ζπγγελήο ηεο εηαηξεία «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» έρεη ηελ 

έδξα ηεο ζηελ νδφ Γξ. Λακπξάθε ζηελ Γιπθάδα Αζήλαο. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά 221 

άηνκα. Οη µεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 εγθξίζεθαλ γηα 

έθδνζε µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31/3/2009 ιφγσ αλαζεψξεζεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηελ 30/3/2009 ιακβάλνληαο ππφςε  ην ζέκα 

εμαίξεζεο ηεο απφ 27/3/2009 έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή,  ζρεηηθά κε ηε κή 

δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα εθθξεκή θνξνινγηθή ππφζεζε. Ζ ζπγγελήο εηαηξεία ε νπνία 

πεξηιήθζεθε ζηηο επηζπλαπηφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 2.2. 

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 : 

- Ησάλλεο  Γ.  Αλεδνπιάθεο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 

-  Διέλε  Γ.  Αλεδνπιάθε, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο 

-  Αζαλάζηνο Αλη.  Μαληήθνο, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο 

-  Απφζηνινο Αλη. Κάλνπξαο, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο 

-  Νηθφιανο  π.  Εεξβφο, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

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

 

 

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 

επελδχνπζαο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ζχκθσλα  κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ)  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 εθαξµνζζεί πξηλ ηελ εµεξνµελία έλαξμεο ηεο εθαξµνγήο ηνπο. Οη νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη  ζχµθσλα µε ηνλ Διιεληθφ Δµπνξηθφ Νφµν, πξνζαξµνζµέλεο µε ηηο 

θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηµέλνπ λα ελαξµνληζζνχλ µε ηα ∆ΠΥΠ.  

Ζ πξνεηνηµαζία 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, θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ελδερφµελσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφµελα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη 
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ζπγθεθξηµέλεο εθηηµήζεηο είλαη βαζηζµέλεο ζηηο βέιηηζηεο γλψζεηο ηεο ∆ηνίθεζεο, ηα πξαγµαηηθά 

απνηειέζµαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο. 

 

2.2   Νέα πξόηππα,  ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ 

εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο επελδχνπζαο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Α.  Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 2008 

 

– ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη 

ΓΠΥΠ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» – 

Δπαλαηαμηλόκεζε ρξεκαην-πηζησηηθώλ κέζσλ  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1004/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2008 L275- 

16.10.2008) 

Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα επαλαηαμηλνκήζεη κε 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε φζα ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε) ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηελ «εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε, επίζεο, επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κεηαθέξεη απφ 

ηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε» ζηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πιεξεί ηνλ νξηζκφ «Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο» (εάλ δελ είρε ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ην ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ ζηηο ζεκεηψζεηο 11 θαη 15. 

 

– ΔΓΓΠΥΠ 11 - ΓΠΥΠ 2:  πλαιιαγέο Ηδίσλ Μεηνρώλ Οκίινπ  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 611/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2007, L 141-

2.6.2007) 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ 

2007. 

Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάιιεινη 

κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεη εάλ 

νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο.  

Ζ δηεξκελεία δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηεο επελδχνπζαο. 

 

– ΔΓΓΠΥΠ 14 – Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην 

Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1263/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338-

17.12.2008) 

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

2008. 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζε άιια 

καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο.  Ζ δηεξκελεία 

απνζαθελίδεη: 

α) Πφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ 

κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα, 
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β) Πψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ελδερνκέλσο ζα 

επεξέαδε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη 

γ) Πφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγνχζε 

ππνρξέσζε.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα δελ έρνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ε δηεξκελεία δελ ζα έρεη θακία. 

 

 

Β. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

 

– ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  

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

2009. 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008, L339- 

18.12.2008) 

Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη:  

α) Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε 

κεηφρνπο,  

β) Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια 

ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα 

«ινηπά εηζνδήκαηα», θαη 

γ) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο 

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.  

Ο Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο ζε αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΠ, ΔΓΓΠΥΠ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. 

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009. 

 

– ΓΛΠ 23 «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» (αλαζεσξεκέλν ην 2007)  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008 

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

2009. 

Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ 

ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη 

έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. 

Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16,  ΓΛΠ 

38 θαη ΔΓΓΠΥΠ 1 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.  

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.  

 

– ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 

(Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Υξεκαηνπηζησηηθά 

Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν   
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 17- 

22.1.2009) 

Δθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ 

ηνλ θάηνρν θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα 

Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί 

γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο 
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Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ 

ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα δελ θαηέρνπλ ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.  

 

– ΓΠΥΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 

24.1.2009) 

Δθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα 

πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε 

ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 

αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ 

νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα 

κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. 

Δπεηδή ε εηαηξεία θαη ε ζπγγελήο ηεο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΠ, ε ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 

– ΓΠΥΠ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» – 

Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008) 

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

2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο 

ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε.  

Ζ Δηαηξία θαη ε επελδχνπζα δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 

– ΓΠΥΠ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, L304- 

22.11.2007) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ 

θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 νη 

ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.  

Ζ εηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ην ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

– ΔΓΓΠΥΠ 13 – Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008) 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. 

Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ 

ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε 

πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.   



ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηε ρξήζε 

Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2008 
 

 23  

Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ζηελ επελδχνπζα. 

 

– Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 

βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 

24.1.2009) 

 

Μέξνο Η 

 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΠ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2008. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

ΔΛΠ 1 (Τποποποίηζη) «Παποςζίαζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

αληίζηνηρα. Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΔΛΠ 16 (Τποποποίηζη ) «Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ» (και επακόλοςθη ηποποποίηζη ζηο 

ΔΛΠ 7  «Καηάζηαζη ηαμειακών ποών») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη 

δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο 

ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο επελδχνπζαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθκίζζσζε 

θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίπησζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΔΛΠ 19 (Τποποποίηζη) «Παποσέρ ζε επγαζόμενοςρ» 

Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ 

νπνία νη δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα 

πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη  ζηε 

πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο 

παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ  θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

β) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε 

πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ.  

γ) Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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δ) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. 

Σν ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο. 

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΔΛΠ 20 (Τποποποίηζη) «Λογιζηική κπαηικών επισοπηγήζεων και γνωζηοποίηζη ηηρ 

κπαηικήρ ςποζηήπιξηρ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ 

εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 

«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή  αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΛΠ 20. Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε 

επελδχνπζα δελ έρνπλ ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΔΛΠ 23, Κόζηορ Δανειζμού (όπωρ αναθεωπήθηκε ηο 2007) (Τποποποίηζη)  

Με ηελ ηξνπνπνίεζε: 

(α) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: 

Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε, 

(β) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη  απφζβεζε 

δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη ηελ  απφζβεζε 

παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη  επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηεο επελδχνπζαο.  

 

ΔΛΠ 27 (Τποποποίηζη) «Ενοποιημένερ και ιδιαίηεπερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ε 

νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν  πξνο πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα αθνινπζνχλ ηελ αξρή νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

λα θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα 

έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΔΛΠ 28 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ζςγγενείρ επισειπήζειρ» (και επακόλοςθερ 

ηποποποιήζειρ ζηο ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΠ 7 

«Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ») 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεηαη  σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά 

απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξίδνληαη σο πξνζαξκνγή ζην 

ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε 

ζπγγελή απμάλεηαη.  

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

ΔΛΠ 28 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ζςγγενείρ επισειπήζειρ» (και επακόλοςθερ 

ηποποποιήζειρ ζηο ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΠ 7  

«Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή 

επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε 

θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 

«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 
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Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28.  

Δπεηδή αθνινπζείηαη ε αξρή λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεσο, ε ηξνπνπνίεζε 

δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΔΛΠ 29 (Τποποποίηζη) «Παποςζίαζη Οικονομικών Σηοισείων ζε Υπεππληθωπιζηικέρ 

Οικονομίερ»  

Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη  ην γεγνλφο φηη 

θάπνηα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο.  

Δπεηδή νπδεκία απφ ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο 

νηθνλνκίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηεο επελδχνπζαο.  

 

ΔΛΠ 31 (Τποποποίηζη) «Σςμμεηοσέρ ζε κοινοππαξίερ» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ ζηο 

ΔΛΠ 32 «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ζηο ΔΠΦΠ 7 «Φπημαηοπιζηωηικά 

μέζα: Γνωζηοποιήζειρ») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη 

Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 

«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο».  

Δπεηδή ε εηαηξεία θαη ε επελδχνπζα δελ έρνπλ ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε 

ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

ΔΛΠ 36 (Τποποποίηζη) «Απομείωζη Αξίαρ Πεπιοςζιακών Σηοισείων» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην 

θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα 

γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ 

ρξήζεσο.  

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

ΔΛΠ 38 (Τποποποίηζη) «Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο πξνπιεξσκή 

κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή 

ιήςεο ππεξεζηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ ε Δηαηξεία (ή θαη ν 

Όκηινο) απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα 

θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα.  

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2009. 

 

ΔΛΠ 38 (Τποποποίηζη) «Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ 

ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν 

ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα 

έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξεία θαη ηεο 

επελδχνπζαο θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο 

ζηαζεξήο κεζφδνπ. 

 

ΔΛΠ 39 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοπιζηωηικά μέζα: Καηασώπιζη και Αποηίμηζη» 

Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: 
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α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο 

αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. 

β) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο  ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά 

ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ απνηειεί 

κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε 

ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

γ) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ 

δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ 

αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα  θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, 

νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα 

πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα 

ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο  δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα 

ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή 

ηεο  ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο 

δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). 

Ζ Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ζα εθαξκφζνπλ ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) 

απφ ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΔΛΠ 40 (Τποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ακίνηηα» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ ζηο 

ΔΛΠ 16 «Ενζώμαηερ Ακινηηοποιήζειρ») 

Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα 

κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. 

Δπνκέλσο,  φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη 

ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ 

θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη 

ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο 

ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα δελ θαηέρνπλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ε ηξνπνπνίεζε 

δελ ζα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

ΔΛΠ 41 (Τποποποίηζη) «Γεωπγία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ νη 

ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εχινγεο αμίαο.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ε επελδχνπζα δελ έρνπλ αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

ΔΠΦΠ 5 (Τποποποίηζη) «Mη Κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά Σηοισεία πος Καηέσονηαι ππορ 

Πώληζη και Διακοπείζερ Δπαζηηπιόηηηερ» (και επακόλοςθερ ηποποποιήζειρ ζηο ΔΠΦΠ 1 

«Ππώηη Υιοθέηηζη ηων Διεθνών Πποηύπων Φπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ»)  

Ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο 

ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα 

κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο 
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γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο  γηα κηα δηαθνπείζα 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα 

εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ. Ζ εηαηξεία θαη ε 

επελδχνπζα ζα εθαξκφζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά, εάλ ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο, ζε 

φιεο ηηο κεξηθέο δηαζέζεηο ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

  

Μέξνο ΗΗ 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΗΗ Μέξνο ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξνληαη ζε 

αιιαγέο ζηελ νξνινγία ή ηξνπνπνηήζεηο εθδνηηθήο θχζεο. θαη δελ νδεγνχλ ζε ινγηζηηθέο 

κεηαβνιέο γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη εθαξκνζηέεο 

ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δηαηξείαο θαη ηεο 

επελδχνπζαο. 

Σα πξφηππα ζηα νπνία έγηλαλ νη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ηα εμήο: 

ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε 

ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία) 

Γ.Λ.Π 29 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο 

ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 Με Κπθινθνξνχληα 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 

2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ). 

 

 

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.  

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% 

 

πκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία κε πνζνζηφ 16,9% έρεη θαη ν θχξηνο κέηνρνο θαη Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο  ηεο εηαηξείαο καο.  

 

(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 
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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       Δλζώκαηα   πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία 

Σα ελζψµαηα πάγηα απνηηµψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο µείνλ ηηο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο άµεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο 

θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο 

µκεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ 

εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή 

κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο πιελ ησλ αθίλεησλ ηα νπνία 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ, ε νπνία δηελεξγείηαη θάζε πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη 

γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζε θάζε ρξήζε αλάινγα κε ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζην 

ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία θέξνληαη ζε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ 

εθφζνλ ζην παξειζφλ είρε ζρεκαηηζζεί ηέηνην απνζεκαηηθφ γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

Μεηψζεηο ηεο αμίαο πέξαλ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαζψο θαη κεηψζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο, θαηαρσξείηαη ζη‟ 

απνηειέζκαηα σο έμνδν.  

 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 

ππνινγίδνληαη µε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΓΗΟΤ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΒΔΖ ΩΦΔΛΗΜΖ ΕΩΖ

ΚΣΗΡΗΑ (ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ) 3% 33 ΔΣΖ

ΚΣΗΡΗΑ (ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΔΞΩΣ.ΥΩΡΩΝ, ΓΗΚΣΤΑ, ΓΔΩΣΡΖΔΗ) 5 -10% 10 - 20 ΔΣΖ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 5% 20 ΔΣΖ

ΛΟΗΠΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 10% - 20% 5 - 10 ΔΣΖ

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 10% - 20% 5 - 20 ΔΣΖ

ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 20% 5 ΔΣΖ

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε 

ζε θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνµείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη‟ απνηειέζκαηα. Καηά 

ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο 

ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Όηαλ ηα 
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απνζπξφκελα ή πσινχκελα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ 

απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε, 

µκεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. 

 

 

 

 

2.5        Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα ινγηζµηθά πξνγξάµµαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο  ινγηζµηθνχ. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή 

επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξαµµάησλ ινγηζµηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, 

αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζµηθνχ. Σν 

θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζµηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αζψµαηε αθηλεηνπνίεζε 

απνζβέλεηαη ρξεζηµνπνηψληαο ηε ζηαζεξή µέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηµεο δσήο ηνπ ( κε 

ζπληειεζηή 20%, ήηνη σθέιηκε δσή 5 έηε). 

 

2.6    Απνµείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

 

Οη ελζψµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια µε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αζψµαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ) εμεηάδνληαη γηα 

πηζαλή δεµία απνµεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή 

αμία ηνπο µπνξεί λα µελ είλαη αλαθηήζηµε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηµν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεµηά απνµείσζήο ηνπ, θαηαρσξείηαη 

ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηµε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην µεγαιχηεξν 

πνζφ µεηαμχ ηεο εθηηµψµελεο θαζαξήο ηηµήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use).  

 

Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ζηα πιαίζηα µίαο αµθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα µέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη 

πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, µεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άµεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηµψµελσλ µειινληηθψλ 

ηαµεηαθψλ ξνψλ πνπ αλαµέλεηαη λα πξαγµαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηµψµελεο σθέιηµεο δσήο ηνπ. Αλ µηα 

επηρείξεζε δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηηµήζεη ην αλαθηήζηµν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνµείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην 

αλαθηήζηµν πνζφ ηεο µνλάδαο πνπ δεµηνπξγεί ηαµηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Αληηινγηζµφο δεµηάο απνµείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε 

πξνεγνχµελα έηε, γίλεηαη µφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνµείσζε απηή δελ ππάξρεη 

πιένλ ή έρεη µεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζµφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ 

∆ηνίθεζε εθηηµά φηη δελ ππάξρεη ζέµα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζµνχ ηεο Δηαηξείαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ έρεη πξαγµαηνπνηήζεη ππνινγηζµφ ησλ αλαθηήζηµσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. 

 

2.7      Απνζέµαηα 

 

Σα απνζέµαηα απνηηµψληαη ζηελ ραµειφηεξε αμία µεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή παξαγσγήο ηνπο 

θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηµεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη µε ηελ µέζνδν ηνπ 

µέζνπ ζηαζµηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίµσλ πξντφλησλ θαη ησλ εµηηειψλ απνζεµάησλ 

πεξηιαµβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άµεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ 

θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζµνχ δελ πεξηιαµβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

απνζεµάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηµε αμία εθηηµάηαη µε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηµέο πψιεζεο ησλ 

απνζεµάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπµέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ 

πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

2.8       Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
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Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε ε νπνία δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε κηα επηρείξεζε θαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ 

ηίηιν ζε κία άιιε επηρείξεζε. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

i)Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ 

ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη κε θχξην ζθνπφ ηελ πψιεζή 

ηνπο ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη 

ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο. 

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». 

 

 

ii)Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία 

απηή δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

 Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί 

λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο, 

 Οηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα 

ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα 

κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε 

 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη γηα νπνία ππάξρεη ε πξφζεζε θαη ε 

δπλαηφηεηα λα δηαθξαηεζνχλ σο ηελ ιήμε ηνπο.  

 

iv) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε 

πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

αλσηέξσ θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζε 

απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 

απνκεησκέλα. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεηψκελα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο 
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κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκίεο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα 

δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.  

 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο 

πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ππάξρεη δέζκεπζε αγνξάο ή πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ. Οη επελδχζεηο 

αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή 

δαπαλψλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο 

ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη έρνπλ κεηαβηβαζζεί νπζησδψο φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  πνπ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο 

φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ 

νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί κε αμηνπηζηία, απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο ηνπο. 

 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εθηηκάηαη αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. 

Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε 

κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα  ίδηα θεθάιαηα δεκία πνπ 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.9      Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ηελ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πηζαλνινγνχκελεο 

επηζθάιεηεο. Οη δεµηέο απνµείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

ππάξρεη αληηθεηµεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο δεµηάο απνµείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζµαηα. 

 

2.10      Σαµηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα 

 

Σα ηαµηαθά δηαζέζηµα θαη ηαµηαθά ηζνδχλαµα πεξηιαµβάλνπλ ηα µεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο. 

 

2.11       Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Οη θνηλέο µεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ 

ππέξ ην άξηην. Οη δαπάλεο έθδνζεο µεηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη άµεζα µε ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. 

 

2.12     Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ 

Καηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο 

πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα 

ηε ζπλαιιαγή ινηπά  θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο 

απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

2.13    ∆άλεηα 
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Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο µεησµέλα µε ηα ηπρφλ άµεζα θφζηε γηα 

ηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο µε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ ∆ηνίθεζε ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε 

ζρέζε µε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλαµνχλ µε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη, 

ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξµνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία 

απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά µεηαμχ ηεο παξνρήο (πιελ ησλ 

εμφδσλ απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δαλείσλ.  

 

2.14       Φόξνο εηζνδήµαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόµελνο) 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήµαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ φπσο αλαµνξθψζεθαλ 

ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφµνπ, θαη ππνινγίζηεθε µε βάζε ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

Ζ αλαβαιιφµελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηµνπνηψληαο ηε µέζνδν ππνρξεψζεσο (liability 

method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ 

µεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. Οη αλαµελφµελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη εµθαλίδνληαη είηε σο µειινληηθέο (αλαβαιιφµελεο) θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  

Καηαρσξνχληαη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη ηηο µεηαθεξφµελεο θνξνινγηθέο δεµηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα 

ππάξρεη δηαζέζηµν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά µπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφµελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε 

θάζε εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ θαη µεηψλεηαη ζην βαζµφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ 

αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ λα ρξεζηµνπνηεζεί µέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

αλαβαιιφµελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχµελεο ρξήζεηο απνηηµψληαη ζην πνζφ πνπ 

αλαµέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), µε ηε ρξήζε 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφµσλ) πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξηφδνπο/ρξήζεηο 

πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο. Ζ θνξνιφγεζε ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζα γίλεη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρχζνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

δηαλνκήο ηνπο ε νπνία απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.    

 

2.15     Παξνρέο ζε εξγαδνµέλνπο 

 

χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2112/20 θαηαβάιινληαη απνδεµηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή 

απνιπφµελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεµηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνµάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). 

ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεµίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο.  

 

Σα πξνγξάµκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνµέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεµίσζε θαηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία εµπίπηνπλ ζηα πξνγξάµµαηα θαζνξηζµέλσλ παξνρψλ, ζχµθσλα µε ην ∆ΛΠ 19 – 

«Παξνρέο Δξγαδνµέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζµφ γηα ηα πξνγξάµµαηα 

θαζνξηζµέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζµεπζεο γηα ηελ θαζνξηζµέλε παξνρή ηηο 

µεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεµίεο θαη ην θφζηνο ηεο 

πξνυπεξεζίαο.  

 

Ζ δέζµεπζε ηεο θαζνξηζµέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη θαηά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα  πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα δχν έηε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή µε ηελ ρξήζε ηεο µεζφδνπ ηεο πξνβεβιεµέλεο 

πηζησηηθήο µνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηµνπνηείηαη ην 

επηηφθην ησλ  νµνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ ∆εµνζίνπ (4,50%). 
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 Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεµίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο  αλαπξνζαξµνγέο, αιιαγέο 

ζηηο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο  θαηαρσξνχληαη ζη΄απνηειέζµαηα αλάινγα µε ην 

κέζν ρξφλν ελαπνκέλνπζαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξά. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη άµεζα ζη΄απνηειέζµαηα µε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη µεηαβνιέο ηνπ 

πξνγξάµµαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνµέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνµέλσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζη‟ απνηειέζµαηα µε ηελ ζηαζεξή µέζνδν 

µέζα ζηελ πεξίνδν σξίµαλζεο. Οη βξαρππξφζεζµεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήµα θαη ζε 

είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπµέλεο. 

 

 

2.16     Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα 

 

Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη παξνχζα, λνµηθή ή ηεθµαηξφµελε ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζµα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα 

ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε, θαη µπνξεί λα γίλεη µηα αμηφπηζηε εθηίµεζε ηνπ πνζνχ.  

 

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξµφδνληαη έηζη ψζηε λα 

απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηµήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

πξνεμνθινχληαη µε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Οη ελδερφµελεο ππνρξεψζεηο 

δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε 

πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσµαηψλνπλ νηθνλνµηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφµελεο 

απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε 

εηζξνή νηθνλνµηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή. 

 

2.17      Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Σα έζνδα πεξηιαµβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά 

απφ ηνπο αλαθηψµελνπο θφξνπο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο 

εμήο:  

(α) Πωλήζειρ αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε επηρείξεζε παξαδίδεη ηα αγαζά 

ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζµέλε.  

 

(β) Παποσή ςπηπεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη µε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε µε ην εθηηµψµελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.  

 

(γ) Έζοδα από ηόκοςρ Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη µε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

(δ) Μεπίζµαηα 

Σα µεξίζµαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεµειηψλεηαη ην δηθαίσµα είζπξαμήο ηνπο. 

 

2.18      Αλαγλώξηζε εμόδσλ 

 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

 

2.19     Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ή άιια έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα 

βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα θαη απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

αθαηξεηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 
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Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηαρσξνχληαη ζην 

παζεηηθφ σο καθξνπξφζεζκε ππνρξέσζε θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ. 

 

2.20     Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.21      Μηζζώζεηο  

 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ 

ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

 

Κξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή, είλαη ε νπζία ηεο 

ζπλαιιαγήο θαη φρη ν ηχπνο ηεο ζχκβαζεο. 

Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ρξεκαηνδνηηθή, είλαη νη 

θαησηέξσ: 

 Ζ κίζζσζε κεηαθέξεη ηελ ηδηνθηεζία ησλ κηζζσκέλσλ παγίσλ ζηνλ κηζζσηή, ζην ηέινο ηεο 

κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. 

 Ζ ζχκβαζε πεξηέρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ην κηζζσηή ζηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο κε επλντθνχο γηα απηφλ φξνπο. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 75% ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ 

κηζζσκέλνπ παγίνπ. 

 Ζ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ κίζζσζεο είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 90% 

ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ. 

πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο 

θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

2.22     πκςεθηζκόο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

 

Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε 

ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθ‟ φζνλ ππάξρεη 

λφκηκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ.  

 

2.23 ∆ηθαηώµαηα εθπνµπήο ξύπσλ CO2 
 
 

Οη εθπνµπέο CO2  αλαγλσξίδνληαη   µε βάζε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο, ζχµθσλα µε 

ηελ νπνία ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξέσζε γηα εθπνµπέο CO2  φηαλ νη πξαγµαηηθέο εθπνµπέο 

ππεξβαίλνπλ ηηο θαηαλεµεµέλεο.  

 

2.24        Κέξδε αλά Μεηνρή 

 

Σα βαζηθά θαη ηα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε 

κεηά απφ θφξνπο, κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε πεξηφδνπ/ρξήζεο. 

 

2.25     Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ. 
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Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

 

2.25.1    Σςναλλαγμαηικοί κίνδςνοι.    

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

ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά ηνπ επξψ. 

 

2.25.2     Πιζηοδοηικοί κίνδςνοι. 

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

πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο πίζησζεο αλά πειάηε. ηα πιαίζηα ειέγρνπ 

ηνπ πηζηνδνηηθνχ θηλδχλνπ Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ 

παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ 

ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ 

εμαζθαιίδεηαη επαξθψο κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. 

 

2.2.5.3 Κίνδςνορ εξάπηηζηρ από ππομηθεςηέρ. 

Βαζικοί ππομηθεςηέρ δεν ςπάπσοςν για ηην εηαιπία καθώρ οι αγοπέρ νημάηων, σημικών και 

σπωμάηων πος είναι οι βαζικέρ ππώηερ ύλερ είναι άκπωρ ανηαγωνιζηικέρ και η εηαιπία έσει ηην 

δςναηόηηηα κάθε θοπά να επιλέγει μεηαξύ πολλών ππομηθεςηών. 

 

2.25.4      Κίνδςνοι ηαμειακών ποών. 

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. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ.   

 

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. 

 

Πιεξνθόξεζε θαηά ηνµέα Πξσηεύσλ θαη δεπηεξεύνληεο ηνµέαο πιεξνθόξεζεο 

 

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 νη δξαζηεξηφηεηέο καο ζπληζηνχλ έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνµέα, 

απηφλ ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο  πιεθηψλ πθαζκάησλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ είηε 

είλαη ηδίαο παξαγσγήο είηε είλαη παξαγσγήο ηξίησλ. Οη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζε 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ  θαηά ηηο ρξήζεηο  πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρνπλ σο εμήο: 
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1.1.2007 - 31.12.2007

Διιάδα

Υώξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο πξνηόλησλ & ινηπώλ 

απνζεκάησλ 21,458,946.25 11,670,321.02 2,198,251.33 35,327,518.60 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 2,052,436.07 1,906.28 2,054,342.35 

Μείνλ: Γηεηαηξηθέο  πσιήζεηο  (405,102.12) 0.00  (405,102.12)

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 23,106,280.20 11,672,227.30 2,198,251.33 36,976,758.83 

Μηθηό θέξδνο 2,771,775.85 

 Άιια έζνδα 836,496.27 
Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο (δηάζεζεο θαη 

δηνίθεζεο)  (3,026,806.56)

 Άιια έμνδα εθκεηαιιεύζεσο  (102,669.91)

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 478,795.65 

Γηαθνξά από απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 461,641.81 

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)  (395,442.45) 

Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο 22,507.24 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 567,502.25 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 463,831.80 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ Κέξδε 1,031,334.05 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 187,152.12 

Καζαξό απνηέιεζκα Οκίινπ 844,181.93 
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1.1.2008 - 31.12.2008

Διιάδα

Υώξεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Λνηπέο ρώξεο ύλνιν

Πσιήζεηο πξνηόλησλ & ινηπώλ 

απνζεκάησλ 17,694,587.30 7,851,020.68 2,141,765.21 27,687,373.19 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 2,009,317.56 1,532.71 0.00 2,010,850.27 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 19,703,904.86 7,852,553.39 2,141,765.21 29,698,223.46 

Μηθηό θέξδνο/(δεκία) 856,580.51 

 Άιια έζνδα 582,806.69 
Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο (δηάζεζεο 

θαη δηνίθεζεο)  (3,556,294.47)

 Άιια έμνδα εθκεηαιιεύζεσο  (290,412.78)

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα  (2,407,320.05)
Γηαθνξά από απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  (1,142,404.40) 

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 

(θαζαξό)  (372,663.58) 

Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο  (53,612.14) 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  (3,976,000.17)

Φόξνη εηζνδήκαηνο 505,551.67 

Καζαξό απνηέιεζκα Εεκίεο  (3,470,448.50)

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο εμήο: 

 

1.1.08-31.12.08 1.1.07-31.12.07

Κσδ. 13.30 Φηλίξηζκα πθαληνπξγηθψλ πξνηφλησλ 2,010,850.27 2,049,500.06

Κσδ. 13.91

Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη 

πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ 26,852,137.26 30,937,903.21

Κσδ. 46.41 Δκπνξία εηδψλ θισζηνπθαληνπξγίαο 835,235.93 993,897.25

Κσδ. 14.19

Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη 

εμαξηεκάησλ έλδπζεο 0.00 2,995,458.31

χλνιν 29,698,223.46 36,976,758.83

 

4. Αλάιπζε δαπαλώλ θαη ινηπώλ εζόδσλ 

 

Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 6,303,734.05 7,601,297.28 6,303,734.05 7,299,117.88

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1,693,797.39 2,164,422.46 1,693,797.39 1,480,048.97

Παξνρέο ηξίησλ 3,753,364.08 2,852,790.26 3,753,364.08 2,788,962.22

Φφξνη - Σέιε 67,510.10 45,548.47 67,510.10 41,161.20

Γηάθνξα έμνδα 688,463.75 858,896.34 688,463.75 738,479.56

Απνζβέζεηο 2,242,770.14 2,243,066.33 2,242,770.14 2,209,261.00

Πξνβιέςεηο/απνκείσζε 722,000.00 28,041.85 722,000.00 12,983.28

Έμνδα & δεκίεο ζπκ/ρψλ & ρξενγξάθσλ 1,142,404.40 0.00 1,142,404.40 0.00

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο 53,612.14 0.00 0.00 0.00

Άιια έμνδα 290,412.78 102,669.91 290,412.78 79,279.10

16,958,068.83 15,896,732.90 16,904,456.69 14,649,293.21

Πιένλ αλαιψζεηο απνζεκάησλ 16,926,297.91 21,445,392.78 16,926,297.91 20,598,686.33

πλνιηθφ θφζηνο 33,884,366.74 37,342,125.68 33,830,754.60 35,247,979.54

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

Οη αλσηέξσ δαπάλεο εκθαλίδνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ σο εμήο: 

 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κφζηνο πσιεζέλησλ 28,841,642.95 34,204,982.98 28,841,642.95 32,350,725.09

Έμνδα δηαζέζεσο 2,159,341.11 1,660,005.98 2,159,341.11 1,532,003.59

Έμνδα δηνηθήζεσο 1,396,953.36 1,366,800.58 1,396,953.36 1,278,305.53

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0.00 7,666.23 0.00 7,666.23

Γηαθνξά απφ απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 

& ρξενγξάθσλ 1,142,404.40 0.00 1,142,404.40 0.00

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο 53,612.14 0.00 0.00 0.00

Άιια έμνδα 290,412.78 102,669.91 290,412.78 79,279.10

33,884,366.74 37,342,125.68 33,830,754.60 35,247,979.54

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κφζηνο πσιεζέλησλ 28,841,642.95 34,204,982.98 28,841,642.95 32,350,725.09

Έμνδα δηαζέζεσο 2,159,341.11 1,660,005.98 2,159,341.11 1,532,003.59

Έμνδα δηνηθήζεσο 1,396,953.36 1,366,800.58 1,396,953.36 1,278,305.53

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0.00 7,666.23 0.00 7,666.23

Γηαθνξά απφ απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ & 

ρξενγξάθσλ 1,196,016.54 0.00 1,142,404.40 0.00

Άιια έμνδα 290,412.78 102,669.91 290,412.78 79,279.10

33,884,366.74 37,342,125.68 33,830,754.60 35,247,979.54

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο έρεη σο εμήο: 
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31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο ΟΑΔΓ θ.ι.π. 39,352.96 72,208.78 39,352.96 68,896.00

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ 37,446.82 53,092.43 37,446.82 46,553.68

Απνδεκηψζεηο απφ ηξίηνπο (απφ θαηαζηξνθή αζθαι.απνζ.) 0.00 1,174.78 0.00 1,174.78

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρ/ζεηο παγίσλ 339,965.17 381,662.53 339,965.17 381,662.53

Έζνδα ζπκκ.&ρξενγξάθσλ 84,232.81 301,892.25 84,232.81 301,892.25

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ(ρξεφγξαθα) 0.00 461,641.81 0.00 461,641.81

Έζνδα απφ ζπγγελείο 0.00 22,507.24 0.00 0.00

Λνηπά έζνδα 81,808.93 26,465.50 81,808.93 26,093.58

582,806.69 1,320,645.32 582,806.69 1,287,914.63

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Σα έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνζνχ 461.641,81 € γηα ην 2007 αθνξνχλ 

έζνδα απφ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ηδηαηηέξσο 

ζην θνλδχιη «Γηαθνξά απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Δπίζεο ζε 

ηδηαίηεξν θνλδχιη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο «Έζνδα απφ ζπγγελείο», εκθαλίδεηαη θαη ην 

πνζφ 22.507,24 € ησλ θεξδψλ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» γηα ην δηάζηεκα απφ 

9.3.2007 έσο 31.12.2007 γηα ην  2007. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο (θαζαξφ) έρεη σο εμήο: 

 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 378,571.68 388,614.34 378,571.68 348,158.12

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0.00 7,666.23 0.00 7,666.23

Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα (5,908.10) (838.12) (5,908.10) (838.12)

372,663.58 395,442.45 372,663.58 354,986.23

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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5. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Κίλεζε 1.1.2008 - 31.12.2008 - Δπελδύνπζα & Δηαηξεία

Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

κέζα Έπηπια ύλνιν

Κόζηνο θηήζεο ή 

εθηίκεζεο

ηελ 1.1.2008 430,892.92 8,968,681.49 32,519,195.64 325,534.16 1,302,739.28 43,547,043.49 

πξνζζήθεο 

πεξηόδνπ 0.00 0.00 635,576.87 642.23 8,931.56 645,150.66 

Αλαπξνζαξκνγή 

ζηελ εύινγε αμία 812,607.08 1,027,409.63 0.00 0.00 0.00 1,840,016.71 

κεηώζεηο πεξηόδνπ 0.00 0.00 (669,052.39) (757.00) (2,648.70) (672,458.09)

Τπόινηπν 

31.12.2008 1,243,500.00 9,996,091.12 32,485,720.12 325,419.39 1,309,022.14 45,359,752.77 

Απνζβέζεηο

ηελ 1.1.2008 0.00 1,063,207.09 12,707,901.45 123,522.74 887,506.18 14,782,137.46 

Πεξηόδνπ 0.00 277,887.10 1,628,328.89 32,753.54 229,320.54 2,168,290.07 

Αλαπξνζαξκνγή 

απνζβέζεσλ 0.00 154,996.91 0.00 0.00 0.00 154,996.91 

κεηώζεηο πεξηόδνπ 0.00 0.00 (334,807.64) (397.98) (2,648.69) (337,854.31)

Τπόινηπν 

31.12.2008 0.00 1,496,091.10 14,001,422.70 155,878.30 1,114,178.03 16,767,570.13 

Αλαπόζβεζηε αμία 

31.12.2008 1,243,500.00 8,500,000.02 18,484,297.42 169,541.09 194,844.11 28,592,182.64 

  

 

Οη απνζβέζεηο πεξηφδνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.168.290,07 €, επηβάξπλαλ θαηά πνζφ 2.041.614,04 € ην 

θφζηνο παξαγσγήο, θαηά πνζφ 84.215,45 € ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη θαηά πνζφ 42.460,58 € ηα έμνδα 

δηάζεζεο. 

 

 



ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηε ρξήζε 

Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2008 
 

 41  

Κίλεζε 1.1.2007 - 31.12.2007 -Δπελδύνπζαο

Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

κέζα Έπηπια ύλνιν

Κόζηνο θηήζεο ή 

εθηίκεζεο

ηελ 1.1.2007 419.961,09 9.004.415,47 32.052.292,26 368.246,69 1.644.734,47 43.489.649,98 

πξνζζήθεο πεξηόδνπ 10.931,83 108.782,22 1.564.478,42 71.227,70 44.722,49 1.800.142,66 

πξνζαξκνγέο ιόγσ 

κεηαηξνπήο 

ζπκκεηνρήο από 

ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή 0,00 (144.516,20) (1.015.358,51) (113.940,23) (379.285,83) (1.653.100,77)

κεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 (82.216,53) 0,00 (7.431,85) (89.648,38)

Τπόινηπν 31.12.2007 430.892,92 8.968.681,49 32.519.195,64 325.534,16 1.302.739,28 43.547.043,49 

Απνζβέζεηο

ηελ 1.1.2007 0,00 930.745,18 11.851.241,96 195.883,61 968.184,42 13.946.055,17 

Πεξηόδνπ 0,00 274.666,50 1.601.659,79 32.083,61 258.279,28 2.166.689,18 

πξνζαξκνγέο ιόγσ 

κεηαηξνπήο 

ζπκκεηνρήο από 

ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή 0,00 (142.204,59) (695.483,23) (104.444,48) (334.805,02) (1.276.937,32)

κεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 (49.517,07) (4.152,50) (53.669,57)

Τπόινηπν 31.12.2007 0,00 1.063.207,09 12.707.901,45 123.522,74 887.506,18 14.782.137,46 
Αλαπόζβεζηε αμία 

31.12.2007 430.892,92 7.905.474,40 19.811.294,19 202.011,42 415.233,10 28.764.906,03 

 
Κίλεζε 1.1.2007 - 31.12.2007 - Δηαηξεία

Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

κέζα Έπηπια ύλνιν

Κόζηνο θηήζεο 

ή εθηίκεζεο

ηελ 1.1.2007 419.961,09 8.859.899,27 31.036.910,44 254.306,46 1.263.699,87 41.834.777,13 

πξνζζήθεο 

πεξηόδνπ 10.931,83 108.782,22 1.562.989,53 71.227,70 39.039,41 1.792.970,69 

κεηώζεηο 

πεξηόδνπ (80.704,33) 0,00 0,00 (80.704,33)

Τπόινηπν 

31.12.2007 430.892,92 8.968.681,49 32.519.195,64 325.534,16 1.302.739,28 43.547.043,49 

Απνζβέζεηο

ηελ 1.1.2007 789.486,93 11.177.889,04 92.875,20 634.222,29 12.694.473,46 

Πεξηόδνπ 273.720,16 1.579.529,48 30.647,54 253.283,89 2.137.181,07 

κεηώζεηο 

πεξηόδνπ (49.517,07) 0,00 0,00 (49.517,07)

Τπόινηπν 

31.12.2007 1.063.207,09 12.707.901,45 123.522,74 887.506,18 14.782.137,46 

Αλαπόζβεζηε 

αμία 31.12.2007 430.892,92 7.905.474,40 19.811.294,19 202.011,42 415.233,10 28.764.906,03 
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Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα αλαπξνζαξκφζζεθαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε ζχκθσλα κε εθηίκεζε απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ. Απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή πξνέθπςε ππεξαμία απφ νηθφπεδα πνζνχ € 812.607,08 θαη απφ θηίξηα πνζνχ € 

872.412,72. Σν πιεφλαζκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο πνζνχ € 1.434.145,09 (1.685.019,80€ κείνλ θφξνη 

250.874,71€), θαζαξφ απφ θφξνπο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

Οη «πξνζαξκνγέο ιφγσ κεηαηξνπήο ζπκκεηνρήο απφ ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή» ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, 

αθνξνχλ δηαγξαθέο παγίσλ ηεο κέρξη 8.3.2007 ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» ε νπνία κε 

31.12.2006 πεξηιακβάλνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελψ κε 

31.12.2007 κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

Δπηρνξεγήζεηο ππνινίπνπ 3.902.058,55 € ζηηο 31.12.2008, 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. 

 

6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο . Ζ θίλεζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ έρεη σο εμήο: 

 

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

1.1./31.12.2008

ΓΑΠΑΝΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

Κόζηνο θηήζεο ή εθηίκεζεο

Τπφινηπν έλαξμεο 360,788.42

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 12,935.00

Τπφινηπν ιήμεο 373,723.42

Απνζβέζεηο

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 247,479.12

Σεο πεξηφδνπ 74,480.07

Τπφινηπν ιήμεο 321,959.19

Αλαπόζβεζηε αμία 51,764.23  
 

Απφ ηηο ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο πνζνχ 74.480,07 €, πνζφ 52.463,42€ επηβάξπλε ην θφζηνο 

παξαγσγήο, πνζφ 21.506,65 € ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη πνζφ 510,00 € ηηο δαπάλεο δηάζεζεο. 
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ΓΑΠΑΝΔ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΓΗΚΑΗΩΜ. 

ΒΗΟΜΖΥ. 

ΗΓΗΟΚΣ.

ΤΝΟΛΟ

Κόζηνο θηήζεο ή εθηίκεζεο

Τπφινηπν έλαξμεο 470.325,23 291.521,76 761.846,99

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 2.548,80 0,00 2.548,80

πξνζαξκνγέο ιφγσ κεηαηξνπήο

ζπκκεηνρήο απφ ζπγαηξηθή ζε

ζπγγελή  (112.085,61)  (291.521,76)  (403.607,37) 

Τπφινηπν ιήμεο 360.788,42 0,00 360.788,42

Απνζβέζεηο

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 267.682,72 268.867,81 536.550,53

Σεο πεξηφδνπ 73.746,92 2.630,23 76.377,15

πξνζαξκνγέο ιφγσ κεηαηξνπήο

ζπκκεηνρήο απφ ζπγαηξηθή ζε

ζπγγελή  (93.950,52)  (271.498,04)  (365.448,56) 

Τπφινηπν ιήμεο 247.479,12 0,00 247.479,12

Αλαπόζβεζηε αμία 113.309,30 0,00 113.309,30

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ  1.1./31.12.2007

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  1.1./31.12.2007

ΓΑΠΑΝΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

Κόζηνο θηήζεο ή εθηίκεζεο

Τπφινηπν έλαξμεο 358.239,62

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 2.548,80

Τπφινηπν ιήμεο 360.788,42

Απνζβέζεηο

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 175.399,19

Σεο πεξηφδνπ 72.079,93

Τπφινηπν ιήμεο 247.479,12

Αλαπόζβεζηε αμία 113.309,30
 

 

Οη «πξνζαξκνγέο ιφγσ κεηαηξνπήο ζπκκεηνρήο απφ ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή» ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, αθνξνχλ δηαγξαθέο παγίσλ ηεο κέρξη 8.3.2007 ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» ε 

νπνία κε 31.12.2006 πεξηιακβάλνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο ελψ κε 31.12.2007 κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

7. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

πκκεηνρή ζηελ εηαηξεηα

«ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» 682,149.90 735,762.04 1,235,659.92 1,235,659.92

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

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

ιφγσ κεηαβίβαζεο πνζνζηνχ 9,1% απφ ηνλ Πξφεδξν & Γ/ληα ζχκβνπιν θ. Ησάλλε Γ. Αλεδνπιάθε 

θαη παχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθινγήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ Γ.. ηεο «ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» 

απφ ηε «ΦΗΔΡΑΣΔΞ – ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ.». πλέπεηα ηνπ αλσηέξσ γεγνλφηνο νη 

νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Δπελδχνπζαο» ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ απνηεινχληαη απφ ηηο 

νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη ηεο κέρξη 8.3.2007 ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο 

«ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη 8.3.2007 κε ηε 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ελψ κε 31.12.2007 θαη κε 31.12.2008 ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία 

«ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.» απνηηκάηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επελδχνπζαο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζην πνζφ ησλ 682.149,90 € ε νπνία πξνέθπςε σο 

θαησηέξσ: 

 

Αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο ζηα βηβιία ηεο Μεηξηθήο 1,235,659.92 

Μείνλ

Τπεξαμία απόθηεζεο ζπκκεηνρήο (Γηαθνξά Δλνπνίεζεο) κε  31/12/1999. Δίρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ε εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 θαη είρε θαηαρσξεζεί ζε κείσζε ηνπ Τπνινίπνπ 

θεξδώλ εηο λέν  (493,419.97) 

Πιένλ Απάιεηςε πξόβιεςεο ππνηίκεζεο 250,000.00 

Μείνλ Μεηαβνιέο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 31.12.1999-8.3.2007  (278,985.15) 

Αμία ζπκκεηνρήο κέρξη 8.3.2007 (κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο) 713,254.80 

Πιένλ Αλαινγία ζηα θέξδε 9/3/07-31/12/07 (κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο ζέζεο) 22,507.24 

Τπόινηπν 31.12.2007 735,762.04 

Πιένλ Αλαινγία ζηα απνηειέζκαηα 1/1/08-31/12/08 (κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο ζέζεο)  (53,612.14) 

Τπόινηπν 31.12.2008 682,149.90 

 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ε αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο εκθαλίδεηαη ζην πνζφ 

ησλ 1.235.659,92€ (αμία θηήζεο 1.485.659,92€ κεησκέλε κε ηελ πξφβιεςε ππνηίκεζεο πνζνχ 

250.000,00 € πνπ έγηλε ζηελ ρξήζε 2006). 

 

8. Λνηπέο  απαηηήζεηο (καθξνπξόζεζκεο) 

 

31.12.2008 31.12.2007

Δγγπήζεηο ΓΔΖ θαη ινηπέο 

εγγπήζεηο 70,839.62 70,839.62

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Ζ απνηίκεζε ησλ δνζκέλσλ εγγπήζεσλ γίλεηαη ζην θφζηνο ηνπο επεηδή δελ έρνπλ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ιήμεο.  
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9. Απνζέκαηα 

 

31.12.2008 31.12.2007

Δκπνξεχκαηα 3,281.50 187,888.25

Πξνηφληα έηνηκα θαη εκηηειή 964,458.38 1,548,899.15

Παξαγσγή ζε εμέιημε 644,439.04 657,797.94

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 2,950,008.43 3,771,900.69

χλνιν 4,562,187.35 6,166,486.03

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
Μέρξη 31.12.2008 έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ 548.240,00 € γηα απαμίσζε ησλ 

απνζεκάησλ, ε νπνία επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

  

10. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31.12.2008 31.12.2007

Πειάηεο 7,614,454.96 6,906,236.71

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 5,067,385.14 3,883,534.01

Δπηζθαιείο πειάηεο θαη ρξεψζηεο - -

Υξεψζηεο 584,561.26 471,744.35

Λνηπέο απαηηήζεηο (Πξνθαηαβνιέο) 259,073.59 176,675.01

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 5,106.00 4,383.00

Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα                  -                  -

13,530,580.95 11,442,573.08

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (1,712,000.00) (990,000.00)

11,818,580.95 10,452,573.08

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

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 απφ έλα έσο δχν έηε πνζνχ 

1.211.274,50 € θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν εηψλ πνζνχ 964.370,79 €. Έρεη γίλεη εθηίκεζε 

ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο θαη έρεη ζρεκαηηζζεί αληίζηνηρε ζπλνιηθή πξφβιεςε 

απνκείσζεο χςνπο 1.712.000,00 €. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ ππνινγίζζεθε κε ηε 

«Μέζνδν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο  έξεπλαο ησλ απαηηήζεσλ». 

 

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο  

 

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 675.513,5 € ηελ 31.12.2008. Απφ ηελ 

απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ ηελ 31.12.2008, πξνέθπςε δεκία πνζνχ 1.932.302,50 €, εθ ηεο 

νπνίαο πνζφ 1.142.404,40 πνπ αθνξά δεκία κέρξη 30.6.2008 θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
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ρξήζεσο θαη πνζφ 789.898,10 € πνπ αθνξά δεκία πνπ πξνέθπςε απφ 1.7.2008, θαηαρσξήζεθε ζην 

«Απνζεκαηηθφ Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ».  

 

Αμία θηήζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. 1.1.2008 3,402,408.53 

(Μείνλ)

Μείσζε αμίαο θηήζεο ιφγσ κείσζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνλ εθδφηε θαη 

επηζηξνζ'ε ρξεκάησλ ζην 2008  (28,500.00)

Αμία θηήζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. ηελ 31.12.2008 3,373,908.53 

(Μείνλ) Πξφβιεςε ππνηίκεζεο έσο 31.12.07  (766,092.53)

(Μείνλ) Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζηα απνηειέζκαηα 1.1.2008-31.12.2008  (1,142,404.40)

Αμία  κεηνρψλ πνπ επαλαηαμηλνκήζεθαλ ζηα Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1,465,411.60 

(Μείνλ) Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα  1.7.2008-31.12.2008  (789,898.10)

Αμία κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. ηελ 31.12.2008 675,513.50  
 

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα  

 

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

δήηεζε. 

 

31.12.2008 31.12.2007

Σακείν 51,002.04 11,932.71

Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο:

Όςεσο 1,475,890.81 990,889.86

ύλνιν 1,526,892.85 1,002,822.57

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

 

13. Μεηνρηθό θεθάιαην, Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην, Ίδηεο κεηνρέο  

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνζνχ 7.448.609,75 €, δηαηξείηαη ζε 10.203.575 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,73 € εθάζηε. Με ηελ απφ 25.6.2003 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 3.145.268,11 € πξνο 

ζπκςεθηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην ίδην πνζφ κε θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ 37.901,68 € 

πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαη ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε € θαη πνζφ 

3.107.366,43 € απφ ηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην».  

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε 2005 είρε πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ 107.800 ηεκαρίσλ αμίαο 

θηήζεσο 54.810,59 επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 1,04545% ζην Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην ηεο επελδχνπζαο θαη εκθαληδφηαλ αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη αλσηέξσ κεηνρέο 

αθπξψζεθαλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, Φ.Δ.Κ. 6359/4-7-2008 θαη 

παχεη ε δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ζην Υ.Α.Α. απφ ηελ 23.7.2008 κε απφθαζε ηνπ Γ... Με ηελ αλσηέξσ 

αθχξσζε κεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά 78.694,00 επξψ, κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ απφ 10.311.375 ζε 10.203.575 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Σέινο, ν ινγαξηαζκφο 

«Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» κεηψζεθε θαηά 38.906,17 επξψ ήηνη θαηά ηελ αλαινγία 

ησλ αθπξσζεηζψλ ηδίσλ κεηνρψλ ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ θαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ αλσηέξσ 

αθχξσζε (θέξδνο) πνζνχ 62.789,58 € επαχμεζε ηζφπνζα ηα Λνηπά απνζεκαηηθά. 

 

14. Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο αθηλήησλ 

 

31.12.2008 31.12.2007

Απνζεκαηηθφ ινγσ αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ 

ζηελ εχινγε αμία 3,905,147.92 2,406,725.64

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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 Ζ δηαθίλεζε, εληφο ηνπ  2008 ηνπ Απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο είρε σο εμήο : 

 

Τπφινηπν έλαξμεο 1.1.2008 2.406.725,64 

Απφ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ζηε ρξήζε 2008 (θαζαξά 

θφξνπ) 

 

1.434.145,09 

Δπίδξαζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ απφ αιιαγή 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

 

144.874,22 

Μεηαθνξά ζην Τπφινηπν θεξδψλ ηεο αλαινγίαο ησλ 

απνζβέζεσλ επί ηεο ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ θηηξίσλ 

 

(80.597,03) 

Τπφινηπν 31.12.2008 3.905.147,92 

 

 

 

15. Λνηπά απνζεκαηηθά 

 

31.12.2008 31.12.2007

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 585,208.89 585,208.89

Δηδηθφ θνξνι/λν απνζ/θφ γηα θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ζε επελδπηηθφ 

πξφγξακκα Ν. 3299/2004 196,874.10 196,874.10

Απνζεκαηηθφ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  (789,898.10) 0.00

Απνηέιεζκα (θέξδνο-δεκία) απφ αθχξσζε Ηδίσλ κεηνρψλ 62,789.58 0.00

Αθνξ/ηα απνζ/θά εηδ.δηαη.λφκσλ 7,194,379.43 7,194,379.43

7,249,353.90 7,976,462.42

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & 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 : Μεηαθέξζεθε ζηε ρξήζε 2006 απφ ην ινγαξηαζκφ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

"Απνηειέζκαηα εηο λέν", κε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζηηο 

21.6.2006, πξνο θάιπςε  ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 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 (κεηνρέο) ζηελ εχινγε αμία ηνπο  ζχκθσλα κε ηηο  ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη 

ΓΠΥΠ 7. 

  

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. 

 

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. 
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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.  

 

16. Γάλεηα  

 

31.12.2008 31.12.2007

Μαθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά  νκνινγηαθά δάλεηα 600,000.00 1,200,000.00

Μαθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά  ινηπά δάλεηα 987,900.00 0.00

1,587,900.00 1,200,000.00

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθά δάλεηα  3,743,130.79 1,831,718.05

Μαθξνρξφληα δάλεηα πιεξσηέα ζηνπο επφκελνπο 

12 κήλεο 600,000.00 701,714.92

4,343,130.79 2,533,432.97

ύλνιν δαλείσλ 5,931,030.79 3,733,432.97

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

  
Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιεξσηέα κέζα ζηα επφκελα 5 έηε. 

Σν καθξνπξφζεζκν θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.200.000,00€, ηελ 31.12.2008 είρε 

ιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ απνπιεξσκή βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηαηξείηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) θνηλέο, αλψλπκεο νκνινγίεο, ηηκήο δηαζέζεσο εθάζηεο ίζεο πξνο 

50.000,00 €. Ζ απνπιεξσκή πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 8 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο 

ησλ 150.000,00 € ε θάζε κία (ηξεηο νκνινγίεο ησλ 50.000€), κε ηειεπηαία θαηαβνιή ζηηο 

15.12.2010. Σν επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη θπκαηλφκελν θαη ηζνχηαη κε ην επηηφθην euribor 

πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 1,50%. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη εθηφο ηνπ αλσηέξσ επηηνθίνπ θαη ηνπ 

πεξηζσξίνπ, λα θαηαβάιεη ζηελ νκνινγηνχρν ηξάπεδα πξνκήζεηα δηαρείξηζεο 0,30% επί ηνπ 

εθάζηνηε ππνινίπνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαηαβιεηέα εηεζίσο. 

Σν αλσηέξσ δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, θεξδνθνξίαο θαη ξεπζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ εηήζηνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο: 

 

Ωρ σύμβαση Υπήση 2008 Υπήση 2007

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

Καζαξή Θέζε

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Κέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ (EBITDA)

ύλνιν ρξεσζηηθώλ ηόθσλ
3 Διάρηζην 2,5:1 4.30 

1 Μέγηζην 2 :1 0.68

2 Διάρηζην 1,4:1 1.87

0.75

1.53

 (0.98)

 

 

 

Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ζπλνιηθνχ πνζνχ 987.900,00 € έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ παξαγσγήο. Ζ απνπιεξσκή ηνπο πξνβιέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε 8 εμακεληαίεο δφζεηο κε ηειεπηαία δφζε ζηηο 7.7.2013 γηα ην δάλεην ησλ 

636.000,00 € θαη γηα ην δάλεην ησλ 351.900,00 € κε ηειεπηαία δφζε ζηηο 29.10.2013. Σν επηηφθην 

δαλεηζκνχ είλαη θπκαηλφκελν θαη ηζνχηαη κε ην επηηφθην euribor 3 κελψλ πξνζαπμεκέλν θαηά 

πνζνζηφ 1,85%.  

Γηα ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο δαλείσλ ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο θαη 

επηβαξχλνληαη ηα απνηειέζκαηα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ ιήγνπλ κέζα ζηελ πεξίνδν είλαη εηήζηεο, ππνθείκελεο ζε 

επαλεμέηαζε ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο θαηά ην 2008 θαη 2009.  
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Σν ζπλνιηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα κέρξη 31.12.2008 

θαη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ ηφθν ζε βάζε θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

αλήιζαλ ζε 334.043,81 €. 

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: 

 

Αύξηση/ 

(Μείωση)

Διαμόπυωση 

σπημ/κού κόστοςρ

Διαμόπυωση 

αποτελεσμάτων ππο 

υόπων

334,043.81 -3,976,000.17

0.50% 358,762.89 3,951,281.09

1.00% 383,676.98 3,926,367.00

1.50% 408,591.07 3,901,452.91

2.00% 433,505.16 3,876,538.82

-0.50% 308,934.71 4,001,109.27

-1.00% 284,020.62 4,026,023.36

-1.50% 259,106.53 4,050,937.45

-2.00% 234,192.44 4,075,851.54  
 

17. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 ΔΠΔΝΓΟΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ - 79.041,68 - 79.041,68 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 87.004,48  87.004,48  

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 550.000,00  550.000,00  

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (1.142.556,15) (542.873,48) (1.142.556,15) (569.177,51) 

(Έζνδν)-Έμνδν Φφξνπ εηζνδήκαηνο (505.551,67) (463.831,80) (505.551,67) (490.135,83) 

 

H θνξνινγηθή δαπάλε ή έζνδν ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 ΔΠΔΝΓΟΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηνλ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Δηαηξείαο 

(25%) 

 

 

(994.000,02) 

 

 

141.875,57 

 

 

(980.597,01) 

 

 

19.754,44 

πκπιεξσκαηηθφο θφξνο επί ησλ 

αθηλήησλ 

 

- 

 

36,00 

 

- 

 

36,00 

Γαπάλεο κε εθπηπηφκελεο  309.469,03 9.701,91 309.469,03 7.741,31 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο 13.403,01 (5.626,80) 0,00 0,00 

Αθνξνιφγεηα έζνδα  (21.056,00) (61.344,88) (21.056,00) (30.231,79) 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 87.004,48  87.004,48  

Πξφβιεςε θφξνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 550.000,00  550.000,00  

Απφ Φνξνινγηθή δεκία πξνεγ/λεο 

ρξήζεο πνπ δελ είρε  αλαγλσξηζηεί σο 

απαίηεζε 

 

 

- 

 

 

(99.295,23) 

 

 

- 

 

 

- 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ θνξνινγηθή 

αλαπξνζαξκνγή ησλ επηρνξεγήζεσλ 

 

21.575,33 

  

21.575,33 

 

Δπίδξαζε  αιιαγήο θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ  

 

(471.947,50) 

 

(449.178,37) 

 

(471.947,50) 

 

(487.435,79) 

(Έζνδν)- Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο (505.551,67) (463.831,80) (505.551,67) (490.135,83) 
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Σν πνζφ ησλ θφξσλ έρεη ππνινγηζζεί ρξεζηµνπνηψληαο ηνπο πξαγµαηηθνχο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ. χκθσλα κε ην Ν. 3697/2008 νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα ηηο 

ρξήζεηο 2010-2014 ζα κεηψλνληαη θαηά κία κνλάδα γηα θάζε ρξήζε. Ζ εηαηξεία ιακβάλνληαο ππ΄ 

φςε ηνπο λένπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο έρεη αλαπξνζαξκφζεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε θαηά πνζφ  616.821,72 € αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά σο έζνδν ζην Φφξν εηζνδήκαηνο 

θαηά πνζφ 471.947,50 € θαη σο αχμεζε ηνπ Απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο θαηά πνζφ 144.874,22 €.. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ζπλεπή ζρεδηαζµφ λα ειαρηζηνπνηεί ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

ζηεξηδφµελε ζηα θίλεηξα πνπ παξέρεη ε θνξνινγηθή λνµνζεζία. 

Οη µε εθπηπηφµελεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αλακνξθψλνληαη απφ 

ηελ Γηνίθεζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα λφκηκα αζθεηφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη ηα δχν 

ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

 

Οη ινγαξηαζκνί ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο 

 

1.564.046,00 

 

1.363.416,79 

 

1.564.046,00 

 

1.363.416,79 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 

 

(4.151.939,11) 

 

(5.047.564,22) 

 

(4.151.939,11) 

 

(5.047.564,22) 

 (2.587.893,11) (3.684.147,43) (2.587.893,11) (3.684.147,43) 

   

   

  

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007 

Τπφινηπν έλαξμεο (3.684.147,43) (3.962.890,99)  (3.684.147,43) (4.356.813,61) 

Φφξνο Απνηειεζκάησλ 1.142.556,15 542.873,48 1.142.556,15 569.177,51 

Φφξνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (46.301,83) 103.488,67 (46.301,83) 103.488,67 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη ζπγαηξηθήο ε 

νπνία απφ 9/3/2007 θαηέζηε 

ζπγγελήο 

 

 

- 

 

 

(367.618,59) 

 

 

- 

 

 

- 

Τπφινηπν ηέινπο (2.587.893,11) (3.684.147,43) (2.587.893,11) (3.684.147,43) 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ ρξεψζεθε απ‟ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα  ηεο ρξήζεο  αθνξά ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ηε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ πνπ απμήζεθε 

θαηά πνζφ 191.176,05 € ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, θαη κεηψζεθε θαηά πνζφ 

144.874,22 € ιφγσ αιιαγήο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  κε   ζπλνιηθή κείσζε θαηά πνζνχ 

46.301,83 € ηνπ Απνζεκαηηθνχ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηε Γηαθνξά επαλεθηίκεζεο.  

Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο απφ ηηο ρξήζεηο 2004 κέρξη ζήκεξα ηεο επελδχνπζαο δελ έρνπλ εμεηαζζεί 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ε  εηαηξεία ζρεκάηηζε, ζηε ρξήζε 2008, πξφβιεςε θφξσλ θαη 

πξνζαπμήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ  250.000,00 €.  ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο δηελεξγήζεθε 

ζηελ επελδχνπζα θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2001 έσο θαη 2003 θαη πξνέθπςε δηαθνξά 

θφξνπ εηζνδήκαηνο 1.117.003,98  €. Καηά ησλ ζρεηηθψλ θχιισλ ειέγρνπ αζθήζεθαλ εκπξφζεζκα 

πξνζθπγέο θαζψο θαη Αίηεκα δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ 

εηαηξεία απνδέρζεθε θαη θαηέβαιε κέξνο απφ ην παξαπάλσ πνζφ. Γηα ην ππφινηπν πνζφ 

987.755,90 €, ε εηαηξεία ζηεξηδφκελε ζηελ αληίιεςή ηεο φηη ν γελφκελνο απφ ην θνξνινγηθφ 

έιεγρν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ πξνζζήθε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ είλαη 

απζαίξεηνο θαη πξνέβε ζηελ κε αλαγλψξηζε δαπαλψλ απφ εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, εθηηκά 

φηη ζα δηθαησζεί ζηα Γηθαζηήξηα. Όκσο γηα ελδερφκελε δεκία ζε πεξίπησζε κε δηθαίσζεο απφ ηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, ε εηαηξεία ζρεκάηηζε πξφβιεςε πνζνχ 300.000,00 € ε νπνία εθηηκάηαη φηη 

είλαη επαξθήο 
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Ζ εηαηξεία αλαγλψξηζε θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνζνχ 378.887,86  €, ζε φθεινο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2008, επί δεκηψλ επεηδή εθηηκά  φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θέξδε πξνο 

θάιπςε ησλ δεκηψλ. Με βάζε ηε λνκνζεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεη θνξνινγηθά ηηο σο 

άλσ δεκίεο θαηά ηε δηάξθεηα  κηαο πεληαεηίαο απφ ηε ρξήζε ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ. 

Ζ θχζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ε αλαιπηηθή θίλεζε θαηά ην  έηνο  2008 γηα ηελ 

Δπελδχνπζα θαη ηε Δηαηξεία, έρεη σο εμήο: 

Τπόινηπν έλαξμεο

Υξεώζεηο (-)/ 

πηζηώζεηο 

Απνηειεζκάησλ

Υξεώζεηο (-)/ 

πηζηώζεηο            

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν   

ηέινπο

Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ 204.517,00 94.672,03 299.189,03

Γηαγξαθέο άπισλ ζηνηρείσλ 0,01 0,00 0,01

Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ 75.326,18 (14.366,61) 60.959,57

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ (894.160,47) 51.941,57 (46.301,83) (888.520,73)

Πξνζαξκνγή αμίαο απνζεκάησλ 134.770,41 (27.851,38) 106.919,03

Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ (4.151.114,16) 890.424,75 (3.260.689,41)

Πξνζαξκνγή θξαηηθώλ επηρ/ζεσλ 946.513,60 (231.152,07) 715.361,53

Δπί θνξνινγηθώλ  δεκηώλ 0,00 378.887,86 378.887,86

(3.684.147,43) 1.142.556,15 (46.301,83) (2.587.893,11)

18. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνο γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/20, 

πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ , θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ , πξνεμνθινχκελνπ ζηελ παξνχζα 

αμία ηνπ, ζε ζρέζε κε  ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν εηήζην 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη ίζν κε 4,50%. 

 

Ζ δηαθίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Πξφβιεςεο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, εληφο ηεο ρξήζεο  

2008, είρε σο εμήο : 

 

Πξφβιεςε θαηά ηελ 31.12.2007 317.357,71 

Γαπάλε πνπ επηβάξπλε ηα απνη/ηα 1.1-31.12.08 131.814,71 

Καηαβιεζέληα πνζά  (149.586,57) 

Πξφβιεςε θαηά ηελ 31.12.2008 299.585,85 
 

 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ θαηά ηελ 31.12.2008 θαη 31.12.2007, θαη ην Κφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο 

(Ακνηβέο,  εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπέο παξνρέο), θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ 31.12.2008 

θαη 31.12.2007, αλαιχνληαη : 

 

 ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε    2008 Υξήζε    2007 Υξήζε    2008 Υξήζε    2007 

Αξηζκόο αηόκσλ      

Μηζζσηνί 86 102 86 94 

Ζκεξνκίζζηνη 135 188 135 185 

χλνιν 221 290 221 279 

     

Κόζηνο 6.303.734,05 7.601.297,28 6.303.734,05 7.299.117,88 
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19. Λνηπέο πξνβιέςεηο 

 

Αθνξά πξφβιεςε θφξσλ πνζνχ 250.000,00 € γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2004-2008 θαη πνζνχ 

300.000,00 € γηα ελδερφκελε δεκία απφ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ρξήζεσλ 2001-2003 χςνπο  

987.755,90 € ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία δελ απνδέρζεθε θαη πξνζέθπγε ζηα Γηθαζηήξηα. 

 

 

20. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Οη επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθνξνχλ  θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηδνηήζεθαλ. Ζ δηαθίλεζε, εληφο 

ηνπ έηνπο 2008 ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ ζα αλαγλσξηζζνχλ σο έζνδα ζε κειινληηθέο 

ρξήζεηο, είρε σο εμήο : 

 

Τπφινηπν έλαξμεο 1.1.2008 4.303.696,08 

Γηαγξαθή επηρ/ζεο ιφγσ πψιεζεο παγίσλ (61.672,36) 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα 1.1.08-31.12.08 (339.965,17) 

Τπφινηπν 31.12.2008 3.902.058,55 

 

21. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

31.12.2008 31.12.2007

Πξνκεζεπηέο 3,327,096.91 4,163,479.15

Γξακκάηηα πιεξσηέα 0.00 97,349.42

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 3,414,810.25 3,257,823.69

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο (πιήλ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο) 198,916.06 63,333.53

Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο 277,769.03 324,264.57

Γνπιεπκέλνη ηφθνη θαη έμνδα 179,301.22 210,291.88

Πξνθαηαβνιέο 249,979.21 22,963.23

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 134,419.63 149,866.90

7,782,292.31 8,289,372.37

ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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22. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε πλδεκέλα Πξόζσπα. 

 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο, ηελ 31.12.2008 έρνπλ 

σο εμήο: 

 

Δηαηξεηα

Αγνξέο  

1.1./31.12.2008

Πσιήζεηο 

1.1/31.12.2008

Απαηηήζεηο 

31.12.2008

Τπνρξεώζεηο 

31.12.2008

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 230.19 1,738,375.12 738,976.57 0.00

ΦΙΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ. 500.00 0.00 154,450.87 302,563.20

ΑΡΑΞ Α.Δ. 0.00 0.00 0.00 27,600.53

      ύλνιν 730.19 1,738,375.12 893,427.44 330,163.73  
 

-Ζ εηαηξεία «ΦΗΔΡΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 31.12.2008 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

κε πνζνζηφ 33,66 %. 

 

-Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «ΑΡΑΞ Α.Δ.», είλαη ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο Δηαηξείαο θα Διέλε Γ. Αλεδνπιάθε θαη Αληηπξφεδξνο ηεο είλαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο θνο Ησάλλεο Γ. Αλεδνπιάθεο. 

 

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

 

 

ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΥΡΗΗ  2008 ΥΡΗΗ  2007

Με ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο

- Αθαζάξηζηεο απνδνρέο 156,638.16 186,703.99

- Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 19,961.86 25,609.67

176,600.02 212,313.66

Με ζρέζε παξνρήο αλεμ. Τπεξεζηώλ 192,000.00 96,000.00

ύλνιν 368,600.02 308,313.66

ΥΡΗΗ  2008 ΥΡΗΗ   2007

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. --------- ---------

Απαηηήζεηο από ηα κέιε ηνπ Γ.. --------- ---------
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23. Δλδερόκελα 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ εηαηξεία έρεη δψζεη κία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσο πνζνχ 196.886,00 ζηελ 

ΓΔΠΑ Α.Δ. θαη κία εγγπεηηθή επηζηνιή γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πνζνχ 69.569,57 €. 

Δπίζεο έρεη ιάβεη απφ Πειάηεο πέληε (5) Δ/Δ ζπλνιηθήο αμίαο 798.925,53 € γηα εμαζθάιηζε 

απαηηήζεσλ. 

 

 

24. Κέξδε – (Εεκίεο) αλά κεηνρή 

 

Σα βαζηθά θέξδε- (δεκίεο) πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο- (δεκίαο) πνπ αλαινγεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο επελδχνπζαο κε ην κέζν φξν ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. 

 

 ΔΠΔΝΓΤΟΤΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Υξήζε  2008 Υξήζε  2007 Υξήζε  2008 Υξήζε  2007 

Καζαξά θέξδε (δεκίεο) αλαινγνχληα 

ζηνπο κεηφρνπο 

 

(3.470.448,50) 

 

844.181,93 

 

(3.416.836,36) 

 

569.153,56 

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ ζε 

θπθινθνξία κεηνρψλ 

 

10.203.575 

 

10.203.575 

 

10.203.575 

 

10.203.575 

Κέξδε (Εεκία)  αλά κεηνρή (0,3401) 0,0827 (0,3349) 0,0558 

Μέξηζκα αλά κεηνρή ---- ---- ---- ---- 

 

25. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

 

Πέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008 

γεγνλφηα, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 

Νέα άληα Κηιθίο  31 Μαξηίνπ 2009 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                           Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ                                              ΔΛΔΝΖ Γ. ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ 

Α.Γ.Σ.  Υ 886843                                                                                Α.Γ.Σ.  Ε 879502 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ   ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

 

    ΗΩΑΝΝΖ  Γ.  ΠΑΣΗΟ                                               ΚΩΝ/ΝΟ  Φ.  ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

            Α.Γ.Σ.  Σ 217792                                                         ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Α΄ ΣΑΞΖ  5777 
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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζε ελνπνηεκέλε θαη κε βάζε, ε έθζεζε 
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