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ΓΗΘΓΟΕ ΓΘΓΓΜΡ 

ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΜΡ ΜΞΗΤΠΜΡ ΓΘΓΓΗΠΕ ΘΜΓΖΟΠΕ 

 

 

 

Νξνο ηνπο Ιεηφρνπο  ηεο  «ΙΖΟΟΖΞΖΑΚ ΑΚΩΚΡΙΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Γλνπνηεκέλσλ Μηθνλνκηθώλ Ηαηαζηάζεσλ 

Γιέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γηαηξείαο «ΙΖΟΟΖΞΖΑΚ ΑΚΩΚΡΙΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» θαη 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, 

ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Γπζύλε ηεο Δηνίθεζεο γηα ηηο Γλνπνηεκέλεο Μηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο 

Ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Νξφηππα ξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Γπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Γπζύλε ηνπ Γιεγθηή 

Ε δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Νξφηππα Γιέγρνπ. Πα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Μ έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Μη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Ηαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 

θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ 

γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ 

ηεο εηαηξείαο. Μ έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε 

ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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 Βάζε γηα Γλώκε κε Γπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε φηη φηη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γλεξγεηηθνχ  «Θνηπέο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη  

ρξεσζηηθνί ηφθνη ππνρξεψζεσλ πξνο ηξάπεδεο, πνζνχ €  1.270 ρηι. πεξίπνπ, κε ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα επηβαξπλζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  θαη  ηζφπνζα ε θαζαξή ζέζε ηνπ Μκίινπ. 

Γλώκε κε Γπηθύιαμε 

Ηαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο  πνπ κλεκνλεχεηαη  ζηελ παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλψκε κε 

Γπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Γηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Νξφηππα ξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Γπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Κνκηθώλ θαη Ηαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Γπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ κε ηηο 

ζπλεκκέλεο  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Η.Κ. 

2190/1920. 

                                                           Αζήλα,  17 Ιαΐνπ   2011 

Ε ΜΞΗΩΠΜΟ ΓΘΓΓΗΠΕΟ  ΘΜΓΖΟΠΕΟ 

 

 

ΞΖΟΠΖΚΑ ΗΩΚ. ΝΕΠΠΑ 

Αξ. Ι ΟΜΓΘ 14471 

Οπλεξγαδφκελνη Μξθσηνί Θνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Κέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Ι ΟΜΓΘ 125 
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ΟΠΜΖΓΖΑ ΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟΕΟ 

ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜ Οεκείσζε 31.12.2010  31.12.2009 

ΝΑΓΖΜ ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜ     

Γλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6 15.798.244,54  15.614.278,16 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο          7 194.554,51  6.077,76 

Δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκ/θα ζηνηρεία   8 154.140,30  641.996,86 

Ιαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  9 44.735,32  41.872,31 

Ούλνιν πάγηνπ  ελεξγεηηθνύ  16.191.674,67  16.304.225,09 

     

   

ΗΡΗΘΜΦΜΞΜΡΚ  ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜ 

    

Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ, πξνηφλησλ θιπ 10 27.773.396,40  26.629.304,51 

Νειάηεο 11     7.975.057,09  11.205.009,05 

Θνηπέο απαηηήζεηο  11 4.255.156,46  3.701.954,15 

Δηαζέζηκα        12 6.791.699,72  5.894.790,64 

Ούλνιν  θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  46.795.309,67  47.431.058,35 

ΟΡΚΜΘΜ ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜΡ  62.986.984,34  63.735.283,44 

 

 

ΝΑΘΕΠΖΗΜ 

    

ΖΔΖΑ ΗΓΦΑΘΑΖΑ     

Ιεηνρηθφ θεθάιαην 13 9.523.607,54  9.087.688,00 

Απνζεκαηηθά  13 1.168.614,71  1.422.749,83  

Απνηειέζκαηα  εηο λένλ      2.052.531,81   995.597,87 
 

  12.744.754,06     11.506.035,70  

Δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  2.811.021,34  2.573.765,15 
 

Ούλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  15.555.775,40  14.079.800,85 

 

 

ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ  

    

ΙΑΗΞΜΝΞΜΘΓΟΙΓΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ     

Ιαθξνπξφζεζκα  Δάλεηα 15 15.149.591,40  18.210.548,58 

Ρπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία 16 982.645,00 

 

855.000,00 

Θνηπέο Νξνβιέςεηο 17 150.000,00  0,00 

Γπηρνξεγήζεηο 18 594.000,00  650.000,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 20 1.789.406,98  1.905.046,23 

Οχλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  18.655.643,38  21.620.594,81 

     

 

ΒΞΑΡΝΞΜΘΓΟΙΓΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ   

 

 

Πξάπεδεο, βξαρππξφζεζκα δάλεηα 15 27.393.734,79  23.569.587,50 
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Νξνκεζεπηέο  19 822.596,06  812.275,44 

Γπηρνξεγήζεηο  46.000,00  102.000,00 

Θνηπέο βξαρ/κεο ππνρξεψζεηο 19 399.841,98  3.459.024,84 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο         103.392,73  92.000,00 

Οχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  28.765.565,56  28.034.887,78 

Ούλνιν ππνρξεώζεσλ   47.431.208,94  49.655.482,59 

ΟΡΚΜΘΜ ΡΝΜΞΓΤΟΓΤΚ ΗΑΖ ΖΔΖΤΚ ΗΓΦΑΘΑΖΤΚ  62.986.984,34  63.735.283,44 
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ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΟΡΚΜΘΖΗΤΚ ΓΟΜΔΤΚ 

 

 

 

 

  

  Οεκείσζε   1.1 - 31.12.20 10     1.1 - 31.12.200 9   

          

Έζνδα πσιήζεσλ    2.16   4 0.562.306,23     47.714.533,11   

Ιείνλ: Ηφζηνο πσιεζέλησλ     34.466.647,21     40.426.390,95   

Ιηθηφ θέξδνο      6.095.659,02     7.288.142,16   

Ά ιια ιεηηνπξγηθά έζνδα       2.005.565,39     1.559.772,15   

    8.101.224,41     8.847.914,31   

  

Έμνδα Δηνίθεζεο    21   1.937.854,13   

  

1.658.163,09   

Έμνδα Δηάζεζεο    22            1.635.291,06              1.824.456,05   

΄Αιια ιεηηνπξγηθά έμνδα      482.645,03     499.157,06   

Θεηηνπξγηθά   Απνηειέζκαηα (θέξδε)             4.045.434,19            4.866.138,11   

Νηζησηηθνί ηφθνη       133.982,77        88.028,74   

ξεσζηηθνί ηφθνη    2.8   2.673.105,88     2.694.852,69   

Απνηειέζκαηα απφ δηαζέζηκα γηα πψιεζε θαη  

δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδπχζεηο   8     57.284,38   

  

106. 519,85   

Απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ      1.563.595,46     2.365.834,01   

          

Φφξνο εηζνδήκαηνο   20   - 174.152,83     - 465.909,54   

          

  

Απνηειέζκαηα (θέξδε )   κεηά απφ  θφξνπο      1.389.442,63   

  

1.899.924,47   

Θνηπά ζπλνιηθά έζνδα (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο           

Δηαθνξά α πνηίκεζεο επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο  

πψιεζε    

                 

          - 109.488,40   

                 

            93.949,30   

Οπλνιηθά έζνδα (έμνδα) κεηά από θόξνπο     1.279.954,23     1.993.873,77   

          

Ηαηαλέκνληαη ζε:           

   Ιεηφρνπο νκίινπ              1. 055.371,29               1.307.719,32   

   Δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο     334.071,34     592.205,15   

             1.389.442,63              1.899.924,47   

  

Η έξδε αλ ά κεηνρ ή               0,325               

    

        0 ,422   
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ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΙΓΠΑΒΜΘΤΚ ΖΔΖΤΚ ΗΓΦΑΘΑΖΤΚ 

Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

  

Ιεηνρηθφ 

Ηεθάιαην 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα  

εηο λένλ 
Ούλνιν 

Δηθαηψκαηα  

κεηνςεθίαο 

Ούλνιν Ζδίσλ 

Ηεθαιαίσλ 

              

Ρπόινηπα  1ε Ζαλνπαξίνπ 

2009 
9.087.688,00 1.284.940,53 -271.624,88 10.101.003,65 1.978.328,46 12.079.332,11 

Ιεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 

01.01-31.12.2009 
            

Ορεκαηηζκφο /(κείσζε) 

Απνζεκαηηθψλ 
0,00 43.860,00 -43.860,00 0,00 0,00 0,00 

              

Απνηίκεζε Γπελδχζεσλ 

Δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
0,00 93.949,30 0,00 93.949,30 0,00 93.949,30 

              

Ηαζαξφ απνηέιεζκα  

πεξηφδνπ 
0,00 0,00 1.307.719,32 1.307.719,32 592.205,15 1.899.924,47 

              

Θνηπέο θηλήζεηο / 

κεηαβνιέο 
0,00 0,00 3.363,43 3.363,43 3.231,54 6.594,97 

              

Ρπόινηπα 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2009 
9.087.688,00 1.422.749,83 995.597,87 11.506.035,70 2.573.765,15 14.079.800,85 

              

Ιεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 

01.01-31.12.2010 
            

Αχμεζε Ιεηνρηθνχ 

Ηεθαιαίνπ 
435.919,54 0,00 0,00 435.919,54 0,00 435.919,54 

Ορεκαηηζκφο /(κείσζε) 

Απνζεκαηηθψλ 
0,00 -144.646,72 -28.050,00 -172.696,72 0,00 -172.696,72 

              

Απνηίκεζε Γπελδχζεσλ 

Δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
0,00 -109.488,40 0,00 -109.488,40 0,00 -109.488,40 

Ηαζαξφ απνηέιεζκα  

πεξηφδνπ 
0,00 0,00 1.055.371,29 1.055.371,29 334.071,34 1.389.442,63 

              

Ιεξίζκαηα 0,00 0,00   0,00 -126.620,57 -126.620,57 

              

Θνηπέο θηλήζεηο / 

κεηαβνιέο 
0,00 0,00 29.612,65 29.612,65 29.802,42 59.418,07 

              

Ρπόινηπα 31 

Δεθεκβξίνπ 2010 
9.523.607,54 1.168.614,71 2.052.531,81 12.744.754,06 2.811.021,34 15.555.775,40 
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ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΑΙΓΖΑΗΤΚ ΞΜΤΚ 

 

 1.1 - 31.12.2010  1.1 - 31.12.2009 

Πακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Kέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ 1.563.595,46  2.365.834,01 

Αλακφξθσζε,Αχμεζε/(Ιείσζε):    

Έμνδα ηφθσλ 2.745.105,88  2.694.852,69 

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.084.965,96  1.066.605,18 

Νηζησηηθνί ηφθνη             -134.982,77            -88.028,74 

Οπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -813.318,00  -251.572,11 

Απνη/ηα (έζνδα, έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)επελδ/θψλ δξαζη/ησλ            -164.197,05          -104.203,31 

Νξνβιέςεηο θαη αλαινγία επηρνξεγήζεσλ 326.082,65  -171.857,12 

Θεηηνπξγηθά θέξδε πξν κεηαβνιψλ θεθαιαίνπ θηλήζεσο         4.607.252,13        5.511.630,60 

(Αύξηζη)/Μείωζη:    

Απνζεκάησλ -1.194.949,64  132.382,64 

Απαηηήζεσλ    5.589.486,46    -765.947,88 

Θνηπνχ  θπθινθνξνχληνο  ελεξγεηηθνχ -306.065,32  1.737.713,76 

Αύξηζη/(Μείωζη):    

Νξνκεζεπηέο         -2.349.213,88           377.600,27 

Θνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο -3.023.790,13  603.514,72 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -153.392,73  -54.000,00 

Ηαηαβιεζέληεο ηφθνη -2.562.595,88  -2.209.057,84 

Ηαζαξή ηακεηαθή ξνή απν ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)  606.731,01   5.333.836,27 

Πακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Νξνζζήθεο ελζψκαησλ & αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -1.354.219,65  -243.919,83 

Νψιεζε άιισλ επελδχζεσλ 430.212,82  -116.330,76 

Ιεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 50.718,59  0 

Αχμεζε Ι.Η. 256.968,78  0 

Νηζησηηθνί ηφθνη εηζπξαρζέληεο 143.307,42   88.028,74 

Ηαζαξή ηακηαθή ξνή απν επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -473.012,04  -272.221,85 

Πακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Ιεηαβνιή βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ  3.824.147,29  -3.668.241,81 

Ιεηαβνιή καθξνπξφζεζκνπ  δαλεηζκνχ -3.060.957,18  -3.838.061,14 

Ηαζαξή ηακεηαθή ξνή απν ρξεκαηνδνηηθέο δξ/ηεηεο (γ)   763.190,11    -7.506.302,95 

Αχμεζε/(Ιείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα (α)+(β)+(γ) 896.909,08  -2.444.688,53 

Δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 5.894.790,64  8.339.479,17 

    

Πακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο   πεξηόδνπ 6.791.699,72  5.894.790,64 

 

 



 
 

 12 

 

ΟΕΙΓΖΤΟΓΖΟ ΓΝΖ ΠΤΚ ΓΚΜΝΜΖΕΙΓΤΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΤΚ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΤΚ ΠΕΟ 31
εο

 ΔΓΗΓΙΒΞΖΜΡ 2010 

 

1. ΟΡΟΠΑΟΕ ΗΑΖ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ ΠΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ 

 

Ε ΙΖΟΟΖΞΖΑΚ  Α.Γ (εθεμήο «ε εηαηξεία») ηδξχζεθε ην έηνο 1972, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Ακπγδαιεψλα Ηαβάιαο. 

Ε εηαηξεία καδί κε ηε ζπγαηξηθή ηεο (εθεμήο ν «Όκηινο») δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηελ  επεμεξγαζία θαπλψλ ζε θχιια. 

Ε εηαηξεία είλαη θαηαρσξεκέλε ζηα Ιεηξψα Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε αξηζκφ  10723/53/Β/86/10 

Ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο  είλαη www.missirian.gr. Ε εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην ξεκαηηζηήξην.  

Ε ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ πνπ εμειέγε απφ ηελ Παθηηθή Γεληθή Οπλέιεπζε ησλ Ιεηφρσλ ηεο   ιήγεη ζηηο 

30.06.2011  θαη ε ζεκεξηλή ζχλζεζή ηνπ έρεη σο εμήο: 

 

Κηθφιανο Πδνχκαο Νξφεδξνο Δ.Ο. & Δηεπζχλσλ Οχκβνπινο 

Θενδψξα Ινχζηξε Αληηπξφεδξνο 

Άλλα Ιηζζηξηάλ Ιέινο Δ.Ο. 

Γπξηπίδεο  ξεζηίδεο Ιέινο Δ.Ο. 

Δέζπνηλα Αζαλαζηάδνπ Ιέινο Δ.Ο. 

 

2. ΒΑΟΕ ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕΟ ΠΤΚ ΓΚΜΝΜΖΕΙΓΚΤΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΤΚ ΗΑΠΑΟΠΑΟΓΤΚ    

   

2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Μη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε  ηα Δηεζλή Νξφηππα 

ξεκαηννηθνλνκηθήο Νιεξνθφξεζεο (Δ.Ν..Ν.) θαη ηηο εξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απν ηελ Γπξσπατθή Έλσζε θαη 

απεηθνλίδνληαη ζε επξψ, ην επίζεκν λφκηζκα ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. 

Μη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί  βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή 

ηξνπνπνηείηαη κεηά απν ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο 

αμίεο θαη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Ε ζχληαμε  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Νξφηππα ξεκαηννηθνλνκηθήο Νιεξνθφξεζεο  

απαηηεί φπσο ε Δηνίθεζε ηνπ νκίινπ δηελεξγεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο θαη 

ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη  ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο 

επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ε ρξήζε 

επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ. Μη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα. Ε επίδξαζε ησλ επαλεμεηάζεσλ ησλ πηνζεηεκέλσλ  εθηηκήζεσλ  

αλαγλσξίδεηαη ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ή θαη ζε επφκελεο εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη 

επφκελεο ρξήζεηο. 
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2.2 Έγθξηζε ελνπνηεκέλσλ Μηθνλνκηθώλ Ηαηαζηάζεσλ 

 

Μη ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Δ.Ν..Ν., ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 

31
ε
 Δεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ζηηο 16 Ιαΐνπ 2011 θαη ππφθεηληαη ζηελ νξηζηηθή 

έγθξηζε ηεο Γεληθήο Οπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

 

2.3 Γλνπνηεκέλεο Μηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

α) Αξρέο ελνπνίεζεο: 

Μη ελνπνηεµέλεο Μηθνλνµηθέο Ηαηαζηάζεηο πεξηιαµβάλνπλ ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γηαηξείαο ΙΖΟΟΖΞΖΑΚ θαη ηεο  

ζπγαηξηθήο ηεο, νη νπνίεο έρνπλ εηνηµαζζεί γηα ηελ ίδηα ρξήζε φπσο ηεο µεηξηθήο Γηαηξείαο, ρξεζηµνπνηψληαο ηηο ίδηεο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

Θπγαηξηθή είλαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία ε Γηαηξεία είηε ζπµµεηέρεη άµεζα ή έµµεζα ζε πνζνζηφ µεγαιχηεξν απφ ην µηζφ 

ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ είηε έρεη µέζσ άιισλ ζπµθσληψλ ην δηθαίσµα ειέγρνπ ηεο επηρεηξεµαηηθήο θαη νηθνλνµηθήο 

πνιηηηθήο ηνπο. Ε ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη ελνπνηεζεί µε ηε µέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ε Γηαηξεία ππνρξενχηαη λα 

ελνπνηεί φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο απφ ηελ εµεξνµελία απφθηεζεο ειέγρνπ επί απηψλ, ελψ ε ππνρξέσζε 

ελνπνίεζεο δελ πθίζηαηαη απφ ηελ εµεξνµελία παχζεο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ειέγρνπ δηάζεζεο ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ. 

Ηαηάζηαζε µε ηε  ζπγαηξηθή   εηαηξεία θαη ηηο ινηπέο επελδχζεηο παξνπζηάδεηαη ζηε Οεµείσζε 5. 

Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ απξαγµαηνπνίεηνπ θέξδνπο πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ απαιεηθζεί πιήξσο. 

β) Οπλέλσζε Γπηρεηξήζεσλ: 

Όιεο νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη µε ηε µέζνδν ηεο αγνξάο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην ∆.Ν..Ν 3, απφ 

ηελ εµεξνµελία ηεο εθάζηνηε αγνξάο. Πν θφζηνο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ πεξηιαµβάλεη εθηφο απφ ηα µεηξεηά πνπ 

θαηεβιήζεζαλ θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Γηα ηνλ επηµεξηζµφ ηνπ θφζηνπο 

ζπλέλσζεο, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εµεξνµελία 

αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε δηθαηψµαηα µεηνςεθίαο πξνθχπηνπλ, ππνινγίδνληαη µε βάζε ην πνζνζηφ ηεο µεηνςεθίαο επί 

ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξαζζείζαο επηρείξεζεο, ζχµθσλα µε ην 

Δ.Ν..Ν 3. 

Ρπεξαμία είλαη ε δηαθνξά µεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπλέλσζεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ απνθηψµελσλ εηαηξηψλ 

 

 

2.4 Οπκκεηνρέο ζε  ζπγγελείο εηαηξείεο 

 

Μη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. 
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2.5 Γλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αθίλεηα, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά κέζα θαη 

ινηπφ εμνπιηζκφ ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ φκηιν κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη γηα 

δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Πα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ή ηνπ 

ηεθκαξηνχ θφζηνπο (εχινγε αμία) πνπ ηνπο απνδφζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΔΘΝ (1
ε 

 Ζαλνπαξίνπ 

2006). Γηδηθφηεξα θαηά ηελ 1
ε
 Ζαλνπαξίνπ 2006 ηα γήπεδα – νηθφπεδα θαη θηίξηα ηεο  εηαηξείαο απνηηκήζεθαλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο  κε βάζε κειέηε αλαγλσξηζκέλσλ αλεμάξηεησλ εθηηκεηψλ αθηλήησλ.   

Ιεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ 

ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Ε αμία θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ έλα πάγην λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Μη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ θεθαιαηνπνηνχληαη. Μη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ  ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη 

άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν 

θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

Μη απνζβέζεηο  ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο βάζεη ηεο 

εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ, κε ηελ έλαξμε ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο,  ζην απνζβεζηέν πνζφ ηνπ παγίνπ 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Μη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. 

Ε εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  έρεη σο εμήο: 

                                                                                                                                   Έηε 

- Βηνκεραληθά θηίξηα  15-40 

- Ηηίξηα απνζεθψλ 15-50 

- Ηηίξηα γξαθείσλ  50 

- Ιεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαπλνχ 2-12,5 

- Ιεραλνινγηθφο  εμνπιηζκφο  2-12,5 

- Ιεηαθνξηθά κέζα  4-10 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο            6-10 

Μη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην 

ηζνινγηζκφ. 

Γπίζεο ε Δηνίθεζε ηνπ νκίινπ εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πηζαλή  απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Αλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα δεκηά απφ 

απνκείσζε, πξνθεηκέλνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Πν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο 

πσιήζεψο  ηνπο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. Ηαζαξή ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ 

πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην πιαίζην κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ 
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πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληαλαθιά 

ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ πξνο ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ δεκηνπξγνχλ ηακηαθέο εηζξνέο απφ ηε ζπλερή ρξήζε, 

αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα πνπ 

δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Γλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη απφ ηνλ Ζζνινγηζκφ, φηαλ δηαηίζεληαη, απνζχξνληαη, ή φηαλ δελ 

αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνηκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

Ηέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδνληαη 

κε βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηηκψκελνπ θαζαξνχ εζφδνπ απφ ηε δηάζεζε θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ή έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

2.6 Ιηζζώζεηο   

 

Ο Όμιλος ως μιζθωηής   

Μη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηνλ Όκηιν νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

αμία ίζε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, 

ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. 

Πα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη κείσζεο ηεο αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο, έηζη 

ψζηε λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(ππνρξέσζε). Πα  ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. 

Πα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα ηδηφθηεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Μκίινπ. Ωζηφζν αλ δελ είλαη βέβαην φηη ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα πεξηέιζνπλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Μκίινπ  κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηφηε απνζβέλνληαη ζην ζπληνκφηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο. 

Ιηζζψζεηο πνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πα θαηαβαιφκελα κηζζψκαηα  γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

 

Ο Όμιλος ως εκμιζθωηής 

Μ Όκηινο δελ ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο. 

 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Πα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη απφ ηνλ φκηιν θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο.  

Πα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ: 

α) θφζηνο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο 
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πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη  

β) θφζηνο  απφθηεζεο Δηπιψκαηνο Γπξεζηηερλίαο λέαο κεζφδνπ δχκσζεο  θαπλψλ αλαηνιηθνχ ηχπνπ, ην νπνίν 

απνθέξεη ζηελ επηρείξεζε νηθνλνκηθά νθέιε. Πν Δίπισκα Γπξεζηηερλίαο απνθηήζεθε ζηε ρξήζε 2010 θαη ηζρχεη κέρξη 

ην έηνο 2029. 

Ιεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο ηα άπια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Μη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζε: 

- 3 έσο 4 έηε γηα ηα ινγηζκηθά θαη 

- 20 έηε γηα ην Δίπισκα Γπξεζηηερλίαο 

Ιεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε  Δηνίθεζε ηνπ νκίινπ εμεηάδεη  πεξηνδηθά ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη  πηζαλή  απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Όηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε 

ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  κπνξεί λα κελ είλαη  αλαθηήζηκε, ζρεκαηίδεηαη  πξφβιεςε γηα δεκηά 

απφ απνκείσζε θαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ  λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Ε  αλαθηήζηκε αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πσιήζεψο  

ηνπο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. 

 

 

2.8 Ηόζηνο δαλεηζκνύ 

 

Μ Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ην βαζηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΘΝ 23, βάζεη ηνπ νπνίνπ, ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ αθνξά. Πν θαζαξφ θφζηνο δαλεηζκνχ (ρξεκαηνδφηεζεο) 

απνηειείηαη απφ ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

2.9 Γπελδύζεηο – Xξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εµπίπηνπλ θαη ξπζµίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ∆ΘΝ 39, 

ηαμηλνµνχληαη αλάινγα µε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε µία απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 ξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ , 

  Απαηηήζεηο θαη δάλεηα, 

   Γπελδχζεηο θξαηνχµελεο εψο ηελ ιήμε ηνπο, θαη 

  ∆ηαζέζηµεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο. 

Πα ελ ιφγσ ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία (πιένλ ζε πεξηπηψζεηο ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία αιιά µέζσ 

απνηειεζµάησλησλ άµεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο / ζπλαιιαγήο). 

Ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη µεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

θαη φπνπ επηηξέπεηαη , επαλεμεηάδεηαη θαη πηζαλφλ αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά. 
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(i) ξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ: Αθνξά ην εµπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη 

πεξηιαµβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ µε ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο ζην άµεζν µέιινλ. Ηέξδε ή δεµίεο απφ ηελ 

απνηίµεζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεσο. 

(ii) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα: Μη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεµηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, απνηηµψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο µε βάζε ηε µέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Ηέξδε θαη δεµίεο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζµαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απν µεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη µέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

(iii) Γπελδύζεηο θξαηνύµελεο σο ηε ιήμε: Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε πξνζδηνξηδφµελεο ξνέο θαη 

πξνθαζνξηζµέλε ιήμε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ θξαηνχµελα έσο ηε ιήμε, φηαλ ε εηαηξεία  έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε ιήμε. Γπελδχζεηο νη νπνίεο θξαηνχληαη γηα αφξηζην ή µε πξνθαζνξηζµέλν δηάζηεµα 

δελ µπνξνχλ λα ηαμηλνµεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. 

Μη θξαηνχµελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηµψληαη, µεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην θφζηνο µε βάζε 

ηε µέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Ηέξδε θαη δεµίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά 

θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απν µεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο . 

(iv) Δηαζέζηµεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο: Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ µπνξνχλ λα 

ηαμηλνµεζνχλ ζε θαµία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνµνχληαη ζαλ δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε 

επελδχζεηο. Ιεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

ηα πξνθχπηνληα µε πξαγµαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεµίεο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζε δηαθεθξηµέλν ζηνηρείν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Ηαηά ηελ πψιεζε ή ηε δηαγξαθή ή ηελ απνµείσζε ηεο επέλδπζεο, ηα ζσξεπµέλα θέξδε ή δεµίεο, 

πεξηιαµβάλνληαη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεσο. Ε εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγµαηεχνληαη ζε 

νξγαλσµέλε ρξεµαηηζηεξηαθή αγνξά πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεµαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ 

εµεξνµελία θιεηζίµαηνο. Αλαθνξηθά µε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία 

ππνινγίδεηαη µε βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίµεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο αµθνηεξνβαξείο 

ζπλαιιαγέο παξφµνησλ επελδχζεσλ, µε αλαθνξά ζηελ ρξεµαηηζηεξηαθή αμία µίαο άιιεο επέλδπζεο µε παξεµθεξή 

ραξαθηεξηζηηθά µε απηά ηεο απνηηµψµελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεµέλσλ ρξεµαηνξνψλ θαη µνληέια απνηίµεζεο 

επελδχζεσλ. 

 

2.10 Απνζέκαηα   

 

Πα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο  θαη 

ηεο  θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ν Όκηινο  εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο  θαηά ηε ζπλήζε πνξεία 

εξγαζηψλ ηεο  επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πψιεζε. 

Ηαηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη κε πνιχ ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

απνζέκαηα. Μη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκηέο απφ 

απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη. 
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2.11 Νειάηεο θαη Θνηπέο Απαηηήζεηο  

 

Μη απαηηήζεηο απηέο απνηεινχλ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο  (εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο) θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο 

θαη έλδεημεο απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οηελ πεξίπησζε απηή, ε 

απαίηεζε απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηήο, δειαδή ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ, θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Μη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο, φηαλ εμαληινχληαη φια ηα κέζα γηα ηελ 

είζπξαμή ηνπο. 

 

2.12 Πακείν θαη  ηακεηαθά δηαζέζηκα   

 

Απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο,  φπσο νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, κε δηάξθεηα έσο ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο απηψλ. 

Γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο Ηαηάζηαζεο Πακεηαθψλ Ξνψλ, απνηεινχληαη απφ ηακείν θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη πην πάλσ, αθαηξνπκέλσλ ησλ ππνινίπσλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ πνπ είλαη απνπιεξσηέεο ζε 

πξψηε δήηεζε. 

 

2.13 Δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο   

 

Όιεο  νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εχινγε αμία ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ιακβάλνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην. 

Ιεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πν αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε δαπάλεο έθδνζεο θαη 

ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα πιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε. 

Ηέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο θαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

 

2.14 Νξνβιέςεηο γηα ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο  

 

Μ Όκηινο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φηαλ: 

 Ρπάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, 

  είλαη πηζαλή εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο, 

 ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

Ε δηνίθεζε ηνπ Μκίινπ  επαλεμεηάδεη ηελ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ζην ηέινο  θάζε ρξήζεο θαη ηηο 

αλαπξνζαξκφδεη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε  βάζε έλα πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε 
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αχμεζε ζηελ πξφβιεςε πνπ αλαηαλαθιά ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ηφθνπ. 

Μη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε 

πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε, νπφηε δελ αλαθνηλψλνληαη. 

Μη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή. 

 

2.15 Ναξνρέο ζην  πξνζσπηθνύ  

 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Μη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β)  Ναξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Ε ππνρξέσζε γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απν ηελ εξγαζία θαιχπηεηαη 

απφ δεκφζην αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΖΗΑ). Γξγνδφηεο θαη πξνζσπηθφ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ ζε κεληαία βάζε. 

Οχκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο ζηελ πεξίπησζε εμφδνπ απν 

ηελ ππεξεζία, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απν ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο,ηελ πξνππεξεζία ηνπο ζηελ 

εηαηξεία θαη ην ιφγν εμφδνπ ηνπο απν ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οηελ πεξίπησζε παξαηηήζεσο 

ή δηθαηνινγεκέλεο απνιχζεσο ην δηθαίσκα απηφ δελ πθίζηαηαη. Πν πιεξσηέν πνζφ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε 

αλέξρεηαη ζην 40% ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο απνιχζεσο. 

Ε εηαηξεία δελ πξνζδηνξίδεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε κε αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ιφγσ ηνπ νιηγάξηζκνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο θαη ππνινγίδεη ην πιεξσηέν πνζφ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ζην 100% ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο απνιχζεσο. 

 

2.16 Έζνδα  

 

Γζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ηπρφλ παξαζρεζείζεο εθπηψζεηο, φηαλ ν Όκηινο 

έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγναζψλ. Πα έζνδα 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ βαζίδνληαη ζην ζηάδην νινθιήξσζεο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζηηο έσο ηψξα 

απνδνζείζεο ππεξεζίεο, σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ  πξνζθέξνληαη. 

Έζνδα απφ ηφθνπο  θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο, κε βάζε κηα ρξνληθή αλαινγία (ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη ην 

επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί ηηο εθηηκψκελεο ηακηαθέο εηζπξάμεηο κέζσ ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

κέζνπ)  ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. 

Πα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο. 
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2.17 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (ηξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε)  

 

Μ ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πνπ ε θάζε εηαηξεία ηνπ Μκίινπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Μ ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο  θάζε εηαηξείαο 

φπσο αλακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

Ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ (liability method) ζε φιεο ηηο  

πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο  βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Μη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο  δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο  (αλα βαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθά εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη 

ηηο  κεηα-θεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ή θνξνινγηθή δεκηά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

Ε ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

Μη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο  πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απνηηκψληαη 

ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ζζνινγηζκνχ. 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε/απαίηεζε επί ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

απ'επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Μκίινπ, αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

2.18 Οπλαιιαγέο ζε Λέλν Κόκηζκα 

 

Πν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο  εηαηξείαο  θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο είλαη ην Γπξψ. Οπλαιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Γπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζρπαλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Μη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκέξαο 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα (έμνδα)  ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
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2.19 Γπηρνξεγήζεηο  

 

Μη θξαηηθέο  επηρνξεγήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Μκίινπ, παξά κφλν φηαλ ππάξρεη 

ηεθκαηξφκελε  βεβαηφηεηα φηη: 

α) ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη 

β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. 

Ηαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη αλαγλσξίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηα 

έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ην αληίζηνηρν θφζηνο, ην νπνίν θαη επηρνξεγνχλ. 

Μη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

2.20 ξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

 

Μη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηα 

δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο ζπκκεηνρέο, ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

Πα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο, βάζεη ηεο 

νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Πφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγίδνληαη 

σο έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα. Ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ινγίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Πα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε Γηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη 

πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα 

ζπκςεθίζεη ηαπηνρξφλσο ηελ ππνρξέσζε. 

Ε εηαηξεία  δελ θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζκα θηλδχλσλ νχηε γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

 

2.21 Ηέξδε αλά κεηνρή  

 

Πα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο ηεο ρξήζεσο πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία σο  ίδηεο κεηνρέο. 

 

2.22 Δηαλνκή κεξίζκαηνο 

 

Ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ππνρξέσζε θαηά 

ηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηνπο κέηνρνπο. 
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2.23 Ιεηνρηθό Ηεθάιαην 

 

Πν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Πν 

ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ «δηαθνξά απφ 

έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ησλ Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ. 

 

2.24 Οπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

 

Οπλδεκέλα κέξε νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ή αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Γπίζεο, ζπλδεκέλα κέξε είλαη ηα κέιε ηεο Δηνίθεζεο 

ηνπ Μκίινπ, ζπγγεληθά πξφζσπα απηψλ κε πξψην βαζκφ ζπγγέλεηαο, επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή ζηηο 

νπνίεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ή αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή. 

 

2.25 Απνµείσζε Αμίαο Νεξηνπζηαθώλ Οηνηρείσλ 

(i) Ιε ξεµαηννηθνλνµηθά Νεξηνπζηαθά Οηνηρεία: Μ Όκηινο εμεηάδεη ζε θάζε εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ εάλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο απνµείσζεο γηα ηα µε ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ε δεµηά απνµείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ ηεο ρξήζεο θαηά 

ηελ νπνία ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηµε αμία ηνπ. Ε αλαθηήζηµε αμία 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε µεγαιχηεξε, µεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο µείνλ θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ ελ ιφγσ 

παγίνπ. Γχινγε αμία µείνλ θφζηνο πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ µπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα µηαο αµθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα µέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 

νηθεηνζειψο, µεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άµεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία 

ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηµψµελσλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ πνπ αλαµέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ζπλερή ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηµψµελεο σθέιηµεο δσήο ηνπ. Γηα 

ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζµνχ ηεο απνµείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νµαδνπνηνχληαη ζην µηθξφηεξν εθείλν επίπεδν 

γηα ην νπνίν δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλεμάξηεηεο ηαµεηαθέο ξνέο. 

(ii) ξεµαηννηθνλνµηθά Νεξηνπζηαθά Οηνηρεία:  Μ Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εµεξνµελία θιεηζίµαηνο ηα δεδνµέλα 

αλαθνξηθά µε ην θαηά πφζνλ έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ή µηα νµάδα ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ έρεη απνµεησζεί. Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο 

(εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηµψµελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

(µαθξνπξφζεζµεο απαηηήζεηο). Ε αλαθηήζηµε / εηζπξάμηµε αμία ησλ ινηπψλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξαµµέο, πξνθεηµέλνπ λε δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνµείσζεο, βάζεη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηµψµελσλ µειινληηθψλ ρξεµαηνξνψλ, πξνεμνθιεµέλσλ είηε µε ην αξρηθφ πξαγµαηηθφ 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νµάδαο ζηνηρείσλ, ή µε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο 

παξφµνηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζηνηρείνπ. Μη πξνθχπηνπζεο δεµίεο απνµείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζµαηα 

ρξήζεσο. 
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2.26 Δηαγξαθή ξεµαηννηθνλνµηθώλ Οηνηρείσλ Γλεξγεηηθνύ θαη Ρπνρξεώζεσλ 

 
(i) ξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά 

πεξίπησζε   ην   µέξνο  ελφο  ρξεµαηννηθνλνµηθνχ   ζηνηρείνπ   ελεξγεηηθνχ  ή   ην   µέξνο   µίαο   νµάδαο 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθνληαη φηαλ: 

 Πα δηθαηψµαηα γηα ηελ εηζξνή ηαµεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη. 

  Μ Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσµα ζηελ εηζξνή ηαµεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηµέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά 

έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα µία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο ρσξίο ζεµαληηθή θαζπζηέξεζε 

ππφ ηελ µνξθή µίαο ζχµβαζεο µεηαβίβαζεο. 

  Μ Όκηινο  έρεη µεηαβηβάζεη ην δηθαίσµα εηζξνήο ηαµεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηµέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη µεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη µεηαβηβάζεη 

νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη µεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ζηνηρείνπ. 

 Όπνπ ν Όκηινο έρεη µεηαβηβάζεη ηα δηθαηψµαηα εηζξνήο ηαµεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηµέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη µεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν 

ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζµφ ηεο ζπλερηδφµελεο 

ζπµµεηνρήο ηνπ Μκίινπ ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ε ζπλερηδφµελε ζπµµεηνρή ε νπνία έρεη ηε µνξθή 

εγγχεζεο επί ηνπ µεηαβηβαδφµελνπ ζηνηρείνπ απνηηµάηαη ζηε ραµειφηεξε αμία µεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ µέγηζηνπ πνζνχ πνπ µπνξεί ν Όκηινο  λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη. Όηαλ ε 

ζπλερηδφµελε ζπµµεηνρή είλαη ππφ ηελ µνξθή δηθαησµάησλ αγνξάο θαη /ή πψιεζεο επη ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη δηθαησµάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηαµεηαθά), ν βαζµφο ζπλερηδφµελεο εµπινθήο ηνπ 

Μκίινπ  είλαη ε αμία ηνπ µεηαβηβαδφµελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ν  Όκηινο λα επαλαγνξάζεη, µε εμαίξεζε 

ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψµαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηµάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε 

ζπλερηδφµελε ζπµµεηνρή ηνπ Μκίινπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ραµειφηεξε µεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

µεηαβηβαδφµελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηµή άζθεζεο ηνπ δηθαηψµαηνο. 

(ii) ξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία παζεηηθνύ: Πα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ δηαγξάθνληαη φηαλ ε 

ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ µία πθηζηάµελε ππνρξέσζε 

αληηθαζίζηαηαη απφ µία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά µε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο µίαο πθηζηάµελεο ππνρξέσζεο, ηφηε δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε 

θαη αλαγλσξίδεηαη µία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζµαηα 

ρξήζεο. 

 

2.27 Κέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο ηεο ΔΓΓΝ 

 

Κέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: Οπγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ε εθηίκεζε ηνπ νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  
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Νξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 31 Δεθεκβξίνπ 2010  

 

Δ.Ν..Α. 3 (Αλαζεσξεκέλν) - «Οπλελώζεηο Γπηρεηξήζεσλ» θαη Δ.Θ.Ν. 27 (Πξνπνπνηεκέλν) - «Γλνπνηεκέλεο θαη 

Αηνκηθέο Μηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ζνπιίνπ 2009). 

Πν αλαζεσξεκέλν Δ.Ν..Α. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα 

επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Πν ηξνπνπνηεκέλν Δ.Θ.Ν. 27 

απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα 

Ηεθάιαηα. Γπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν Νξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ 

αλσηέξσ Νξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε 

κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.  

 

 

Πξνπνπνηήζεηο ζην Δ.Θ.Ν. 32 θαη Δ.Θ.Ν. 1 ξεκαηννηθνλνκηθά Ιέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή 

“puttable”κέζν) 

Ε ηξνπνπνίεζε ζην Δ.Θ.Ν. 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable» 

κέζα) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Ηεθάιαηα εάλ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ε ηξνπνπνίεζε ζην Δ.Θ.Ν. 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε 

ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Ηεθάιαηα. Μη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ζαλνπαξίνπ 2009. Μη ηξνπνπνίεζεηο  απηέο  δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.  

 

 

Νξόηππα θαη Δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ζαλνπαξίνπ 2011  

ΔΝΑ 9 «ξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή  κεηά ηελ 1ε 

Ζαλνπαξίνπ 2013)  

Πν ΔΝΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνλ ΟΔΘΝ (Οπκβνχιην Δηεζλψλ Θνγηζηηθψλ 

Νξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνλ ΔΘΝ 39. Πν ΟΔΘΝ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην Δ1ΖΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 

έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Πν Δ1ΖΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ε κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη 

εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Πν Δ1ΖΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνλ ΔΝΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Γληνχηνηο, 

ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Πα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Πν Δ1ΖΑ 9 

θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο 

κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο. Μ φκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΔΝΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Πν 

ΔΝΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ εηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Γπξσπατθή Έλσζε.  

ΔΘΝ 12 (Πξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ζαλνπαξίνπ 2012)  

Ε ηξνπνπνίεζε ηνλ ΔΘΝ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα 

επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΔΘΝ 40 «Γπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Οχκθσλα κε ην ΔΘΝ 12, ε 

επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα 

αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Θφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε 

εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΔΘΝ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα 

αλαθηεζεί εμ'νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη 

θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνχ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Ε ππφζεζε απηή δελ 

θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ 

πψιεζεο. Ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Γπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΘΝ 24 (Πξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνλ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ζαλνπαξίνπ 2011) 

Ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 

δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνλ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Οπγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Μ φκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 
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ΔΘΝ 32 (Πξνπνπνίεζε) «ξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, Ναξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνλ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ. Οπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνχο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 

ΔΝΑ 7 (Πξνπνπνίεζε) «ξεκαηννηθνλνκηθά Ιέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη ληα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνλ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ζνπιίνπ 

2011) 

Ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνλ δελ έρνχλ απναλαγλσξηζηεί εμ'νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ'νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκίινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Ναξέρεη 

επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Γπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΔΔΝΑ 19 «Δηαγξαθή ξεκαηννηθνλνκηθώλ Ρπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνλ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ζνπιίνπ 2010)  

Ε Δηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ε 

δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηoλ φκηιν. 

ΓΔΔΝΑ 14 (Πξνπνπνίεζε) «Μξηα Νεξηνπζηαθώλ Οηνηρείσλ Ηαζνξηζκέλσλ Ναξνρώλ, Γιάρηζην Απαηηνύκελν 

Ορεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη ληα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνλ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ζαλνπαξίνπ 2011)  

Μη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην 

απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ 

απαηηήζεσλ. Μη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ 

κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ε δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηoλ φκηιν. 

 

3. ΔΖΑΓΖΞΖΟΕ ΗΖΚΔΡΚΤΚ 

 

Μ Όκηινο  εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, θπξίσο ζε θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Μκίινπ. 

Νξν ηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηνπ Μκίινπ 

πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο. 
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Ηίλδπλνο αγνξάο 

Συναλλαγμαηικός  κίνδυνος 

Μ Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν  δεδνκέλνπ φηη κέξνο  ησλ πσιήζεψλ ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε δνιιάξην ΕΝΑ. Ηαησηέξσ παξαηίζεηαη πίλαθαο µε ηελ επίδξαζε πνπ µπνξεί λα έρεη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεο θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα µία µεηαβνιή +/- 5% επί ηεο ηζνηηµίαο ηνπ δνιιαξίνπ ΕΝΑ απφ ηηο εµπνξηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

ζηα λνχµεξα απηά. 

  Ιεηαβνιήο 

ζε ηζνηηκία 

Γπίδξαζε ζε  

απνηειέζκαηα  

πξν θόξσλ  

2010 Δνιιάξην ΕΝΑ + 5% +  197.000 € 

2009 Δνιιάξην ΕΝΑ + 5% +   352.000   € 

 

Κίνδυνος ηιμής 

Ε δηνίθεζε εθηηµά φηη δελ πθίζηαηαη ζεµαληηθφο θίλδπλνο απφ ηε δηαθχµαλζε ησλ ηηµψλ. 

 

Νηζησηηθόο θίλδπλνο 
 

Μ θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Μκίινπ  ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ ζπλαιιαγέο κε επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο 

πξνπιεξψλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηεο παξαγγειίεο ηνπο  θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ απφ πειάηεο. 

 

 

Ηίλδπλνο επηηνθίσλ 

Μ Όκηινο ρξεµαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο µέζσ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζµνχ µε απνηέιεζµα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζµαηά ηνπ µε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα 

ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζµαηα θαζψο ν Όκηινο  ζα επηβαξχλεηαη µε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζµνχ. Πν 

ζχλνιν ηνπ δαλεηζµνχ ηνπ Μκίινπ  αθνξά ζπµβάζεηο µεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. 

Ε ζρεηηθή αλάιπζε, έρεη σο εμήο: 

 

Ιεηαβιεηνύ επηηνθίνπ 31.12.2010 31.12.2009 

Πακεηαθά δηαζέζηκα      6.791.699,72     5.894.790,64 

ξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ (43.869.156,96) (41.780.136,08) 

 

 

Αλ ηα επηηφθηα απμάλνληαλ / κεηψλνληαλ θαηά 1% ε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ: 

 Γπίδξαζε ζε  

απνηειέζκαηα  

πξν θόξσλ  

2010 +  430.160 € 

2009 +  370.000   € 
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Ηίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Μ θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα µε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα ηε δηαρείξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα 

δηαζθαιίδεη, µέζσ δηαθξάηεζεο ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ηαµεηαθψλ δηαζεζίµσλ θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ 

ηηο ζπλεξγαδφµελεο ηξάπεδεο, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο 

ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο. 

Ε ζπλεηή δηαρείξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηηπργάλεηαη µε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζµνχ ξεπζηψλ 

δηαζεζίµσλ θαη εγθεθξηµέλσλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχµαηα. 

Ε αλάιπζε ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ππνρξεψζεσλ µε βάζε ηε ζπµβαηηθή ιεθηφηεηα έρεη σο εμήο:   

                                                                                          Νιεξσηέν 

ΓΠΜΟ 2010 Άκκεζα Οε < 3 κελώλ Οε 3 έσο 12 

κήλεο 

2 έσο 5 έηε Οε  > 5 εηώλ 

Δάλεηα ηξαπεδψλ         2.092.508,00        3.097.690,00      22.171.942,10   12.119.673,12      3.029.918,28 

Δάλεηα leasing                     0,00             13.103,32            18.491,37                   0,00                     0,00 

Νξνκεζεπηέο                     0,00           746.053,18           76.542,88                    0,00                     0,00 

Θνηπέο Ρπνρξεψζεηο                     0,00           350.946,00           48.895,98                    0,00                     0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο                      0,00               68.000,00            35.392,73                    0,00                     0,00 

 ΟΡΚΜΘΜ      2.092.508,00   4.275.792,50 22.351.265,06 12.119.673,12 3.029.918,28 

      

 

                                                                                          Νιεξσηέν 

ΓΠΜΟ 2009 Άκκεζα Οε < 3 κελώλ Οε 3 έσο 12 

κήλεο 

2 έσο 5 έηε Οε  > 5 εηώλ 

Δάλεηα ηξαπεδψλ                      0,00                    0,00      23.318.736,08   12.119.673,12      6.059.836,56 

Δάλεηα leasing                     0,00           114.865,57          135.985,85          31.038,90                     0,00 

Νξνκεζεπηέο                     0,00           277.478,44          420.797,00                    0,00                     0,00 

Θνηπέο Ρπνρξεψζεηο           318.079,87          527.944,96        2.727.000,00                    0,00                     0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο                      0,00               92.000,00                     0,00                    0,00                     0,00 

 ΟΡΚΜΘΜ         318.079,87   1.012.288,97 26.602.518,93 12.150.712,02 6.059.836,56 
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4. ΟΕΙΑΚΠΖΗΓΟ ΘΜΓΖΟΠΖΗΓΟ ΓΗΠΖΙΕΟΓΖΟ ΗΑΖ ΗΞΖΟΓΖΟ ΠΕΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ 

 

 Μη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κεηά ηζρχνληα. 

Μ Όκηινο  πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Μη εθηηκήζεηο θαη 

παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ Όκηιν  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Ρπάξρνπλ πνιιέο 

ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Γάλ ν ηειηθφο θφξνο 

είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ 

πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 

 

Νξνβιέςεηο γηα απνζέκαηα 

Μ Όκηινο  πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηξέρνπζαο 

θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία κπνξεί λα δηαθέξεη ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ εθηηκήζεθε 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Τθέιηκε δσή ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ε Δηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. Νεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5  

Νξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Ε ∆ηνίθεζε ηνπ Μκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίµεζε ηεο αλάγθεο γηα   πξφβιεςε ζρεηηθά µε  επηζθαιείο 

απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο. 

Αλαβαιιόµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

Μη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο αρξεζηµνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεµίεο ζηνλ 

βαζµφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπµςεθηζηνχλ µε απηέο ηηο θνξνινγηθέο 

δεµίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ µπνξεί λα αλαγλσξηζηεί 

απαηηνχληαη ζεµαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηµήζεηο ηεο ∆ηνίθεζεο ηνπ Μκίινπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα µειινληηθά 

θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζµφ µε ηηο µειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. 
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5. ΓΚΜΝΜΖΜΡΙΓΚΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΗΑΖ ΑΘΘΓΟ ΓΝΓΚΔΡΟΓΖΟ 

 

Ε εηαηξεία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2010 θαη 2009 είλαη ε εηαηξεία 

«ΙΖSSIRIAN BULGARIA A.D» πνπ εδξεχεη ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεηξηθή. Πν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο ζηε ζπγαηξηθή αλέξρεηαη ζε 51% θαη ε ζπκκεηνρή είλαη άκεζε. Ε κέζνδνο ελνπνίεζεο πνπ 

εθαξκφζηεθε είλαη ε κέζνδνο ηεο νιηθή ελνπνίεζεο. 

Μη  επελδχζεηο  ζε   άιιεο  επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ θαησηέξσ εηαηξεία: 

       31.12.2010  

Γπσλπκία ώξα Ννζνζηό 

Οπκκεηνρήο 

Αμία 

Ηηήζεο 

Απνκείσζε  Αμία 

Οπκκεηνρήο 

Α.I.ΟΑΝΜΡΚΠΔΕΟ 

Α.Η.Γ.  

Γιιάδα        49,00%  463.771,77               463.771,77               0,00 

        

        31.12.2009 

Γπσλπκία ώξα Ννζνζηό 

Οπκκεηνρήο 

Αμία 

Ηηήζεο 

Απνκείσζε  Αμία 

Οπκκεηνρήο 

Α.I.ΟΑΝΜΡΚΠΔΕΟ 

Α.Η.Γ.  Γιιάδα      49,00%  463.771,77               463.771,77               0,00 

 
Οηε ρξήζε 2008 ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία «Α.Ζ.ΟΑΝΜΡΚΠΔΕΟ»  απνκεηψζεθε θαηά ην πνζφ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο, 

ιφγσ ηνπ φηη  ε ελ ιφγσ εηαηξεία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη λα αθήζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα 

ηνπο κεηφρνπο.  
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6. ΝΑΓΖΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΓΚΓΞΓΕΠΖΗΜΡ 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 
Γήπεδα θαη 
νηθόπεδα 

Ηηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο 

Ιεραλήκαηα 
Ιεηαθνξηθά  

Ιέζα 

Έπηπια θαη 
Θνηπόο 

Γμνπιηζκόο 
Ούλνιν 

2010 
      

Αμία θηήζεο 1/1/2010  1.153.695,00 13.356.389,68 8.086.339,21 310.502,76   926.197,13 23.833.123,78 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2010 0,00       170.659,71       976.456,74 102.000,00      12.715,18    1.261.831,63 

Ιεηψζεηο πεξηφδνπ 2010 0,00 0,00        -67.196,15 0,00       -2.268,07 -69.464,22 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009  1.153.695,00 13.527.049,39 8.995.599,80 412.502,76   936.644,24 25.025.491,19 

Οσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2010     0,00   2.297.702,12   4.971.574,81   245.013,13   704.549,16 8.218.839,22 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2010 0,00 515.738,64       466.288,55 31.763,74      59.883,54    1.073.674,47 

Ιείσζε απνζβέζεσλ 2010 0,00 0,00       -64.195,91               0,00      -1.077,33     -65.273,24 

Ούλνιν απνζβέζεσλ θαηά       

Πελ 31/12/2010     0,00   2.813.440,76   5.373.667,45   276.776,87   763.355,37 9.227.240,45 

Αλαπόζβεζηε αμία       

θαηά ηελ    1/1/2010 1.153.695,00 11.058.687,56 3.114.764,40 65.489,63  221.647,97 15.614.278,16 

θαηά ηελ 31/12/2010 1.153.695,00 10.713.608,63 3.621.932,35 135.725,89  221.647,97 15.798.244,54 

2009 
      

Αμία θηήζεο 1/1/2009  1.153.695,00 13.301.389,68 7.930.146,01 314.904,81   895.411,09 23.595.546,59 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2009 0,00        55.000,00       194.672,20 0,00      30.786,04 280.458,24 

Ιεηψζεηο πεξηφδνπ 2009 0,00 0,00        -38.479,00 -4.402,05               0,00 -42.881,05 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009  1.153.695,00 13.356.389,68 8.086.339,21 310.502,76   926.197,13 23.833.123,78 

Οσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2009     0,00   1.775.938,48   4.534.806,76 

  

220.985,18   635.224,18 7.166.954,60 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2009                  0,00       521.763,64      439.172,98  28.430,00         69.324,98    1.058.691,60 

Ιείσζε απνζβέζεσλ 2009 
0,00 0,00 -2.404,93      -4.402,05               0,00 -6.806,98 

Ούλνιν απνζβέζεσλ θαηά       

Πελ 31/12/2009     0,00   2.297.702,12   4.971.574,81   245.013,13   704.549,16 8.218.839,22 

Αλαπόζβεζηε αμία      
 

θαηά ηελ 1/1/2009 1.153.695,00 11.525.451,20 3.395.339,85 93.919,63  260.186,91 16.428.585,59 

       

θαηά ηελ 31/12/2009 1.153.695,00 11.058.687,56 3.114.764,40 65.489,63  221.647,97 15.614.278,16 

 

Μ Όκηινο έρεη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ελ ηζρχ, γηα κεραλήκαηα. Ε θαζαξή ινγηζηηθή αμία απηψλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 

2010 θαη 2009 ήηαλ σο θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

Δελ  πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ ηδηνθηεζία ή ζηε κεηαβίβαζε ή ινηπέο επηβαξχλζεηο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

           31/12/2010             31/12/2009 

Ηφζηνο κεραλεκάησλ κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο                                2.016.630,00           2.016.630,00 

Οσξεπκέλεο απνζβέζεηο             857.600,60              696.270,20 

Ηαζαξή αλαπφζβεζηε αμία                                1.159.029,40            1.320.359,80 
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Μκίινπ, εθηφο  πξνζεκεηψζεσλ ππνζεθψλ επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο χςνπο € 17.641 ρηι. γηα 

ηελ εμαζθάιηζε  δαλείσλ  χςνπο  € 42.543 ρηι. θαη πξνζεκεηψζεσλ ππνζεθψλ επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο 

ζπγαηξηθήο χςνπο € 10.600ρηι. γηα ηελ εμαζθάιηζε άληιεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο χςνπο έσο €  8.000 ρηι. 

 

 

 

 

7. ΑΟΤΙΑΠΓΟ ΑΗΖΚΕΠΜΝΜΖΕΟΓΖΟ 

Μη   αζψκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηελ αμία ινγηζκηθψλ θαη ηνπ Δηπιψκαηνο Γπξεζηηερλίαο θαη ε θίλεζή ηνπο 

ζηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρεη σο θαησηέξσ: 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 

Θνγηζκηθά 

 

Δίπισκα 

Γπξεζηηερλίαο Ούλνιν 

Ηόζηνο θηήζεσο    

1ε Ζαλνπαξίνπ   2009 96.980,44 0,00  96.980,44 

Νξνζζήθεο 2009    7.342,64 0,00    7.342,64 

Ιεηψζεηο  2009          0,00 0,00          0,00 

31ε Δεθεκβξίνπ 2009 104.323,08 0,00  104.323,08 

Νξνζζήθεο 2010              768,24 200.000,00 200.768,24 

Ιεηψζεηο  2010           0,00 0,00           0,00 

31ε Δεθεκβξίνπ 2010 105.091,32 

 

             200.000,00 305.091,32 

 

 

Οσξεπκέλεο Απνζβέζεηο    

1ε  Ζαλνπαξίνπ 2009  90.331,44 0,00  90.331,44 

Απνζβέζεηο 2009    7.913,88 0,00    7.913,88 

Ιεηψζεηο  2009           0,00 0,00           0,00 

31ε Δεθεκβξίνπ 2009 98.245,32 0,00 98.245,32 

Απνζβέζεηο 2010 2.291,49 10.000,00 12.291,49 

Ιεηψζεηο  2010         0,00 0,00         0,00 

31ε Δεθεκβξίνπ 2010 95.953,83 10.000,00 110.536,81 

Αλαπόζβεζηε αμία    

31ε Δεθεκβξίνπ 2009     6.077,76 0,00     6.077,76 

31ε Δεθεκβξίνπ 2010   4.554,51 190.000,00 194.554,51 
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8. ΔΖΑΘΓΟΖΙΑ ΝΞΜΟ ΝΤΘΕΟΕ ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΝΓΞΖΜΡΟΖΑΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ 

  

Ε αλάιπζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ θαηά ηελ 31.12.2010 πξνέθπςε δεκηά πνζνχ € 109.488,40  ην νπνίν 

θαηαρσξήζεθε ζηα Ίδηα Ηεθάιαηα. 

 

 
9. ΙΑΗΞΜΝΞΜΘΓΟΙΓΟ ΑΝΑΖΠΕΟΓΖΟ 

 
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 31/12/2010        31/12/2009 

Γγγπήζεηο  ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 33.768,31 31.409,55 

Γγγπήζεηο ΔΓΕ                10.462,81                10.462,76 

Νξνθαηαβνιέο γηα θηήζε παγίσλ                     504,20                          0,00 

ΟΡΚΜΘΑ 44.735,32 41.872,31 

 

 

 
10. ΑΝΜΘΓΙΑΠΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπί ησλ απνζεκάησλ  πθίζηαληαη εγγπήζεηο ελερχξνπ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο χςνπο €  

32.495 ρηι.  

 

 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 31/12/2010  31/12/2009 

Ιεηνρέο εζσηεξηθνχ κε εηζεγκέλεο ζην .Α. 65.747,60  65.747,60 

Ιεηνρέο εζσηεξηθνχ  εηζεγκέλεο ζην .Α.   88.392,70  225.533,70 

Ιεηνρέο εμσηεξηθνχ  εηζεγκέλεο ζην .Α. 0,00  121.762,88 

Ιεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ 0,00  228.952,68 

Θνηπά ρξεφγξαθα (νκφινγα) εμσηεξηθνχ  0,00   0,00 

Ούλνιν     154.140,30    641.996,86 

    

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 
 

  31/12/2010 

    

    31/12/2009 

Γκπνξεχκαηα  2.460.769,89  3.548.775,35 

Νξντφληα              23.975.142,03              17.114.730,64 

Α΄Ριεο                1.081.000,00                5.645.000,00 

Αλαιψζηκα    256.484,48    320.798,52 

ΟΡΚΜΘΑ 

 

            27.773.396,40             26.629.304,51 
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11. ΑΝΑΖΠΕΟΓΖΟ ΑΝΜ ΝΓΘΑΠΓΟ ΗΑΖ ΘΜΖΝΓΟ ΑΝΑΖΠΕΟΓΖΟ 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ       31/12/2010               31/12/2009 

Απαηηήζεη από πειάηεο   

Νειάηεο  7.975.057,09 11.205.009,05 

Ιείνλ:  Νξφβιεςε γηα Γπηζθαιείο Απαηηήζεηο     0,00     0,00 

Ούλνιν   7.975.057,09 11.205.009,05 

 
 

 

  

Ε θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο  αλαιχεηαη: 

 

  

   

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ         31/12/2010               31/12/2009 

Ρπφινηπν έλαξμεο                         0,00                       42.374,54 

Δηαγξαθέο 0,00 42.374,54 

Κέα πξφβιεςε 0,00 0,00 

Ρπόινηπν ιήμεο 0,00 0,00 

   

   

Θνηπέο Απαηηήζεηο   

Νξνθαηαβνιέο  Νξνκεζεπηψλ       53.863,66           120.121,30 

Ιεηαρξνλνινγεκέλεο  Γπηηαγέο 0,00 0,00 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 128.000,00 128.000,00 

Απαηηήζεηο απφ επηδνηήζεηο 750.294,89 339.990,68 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο 790.412,65 161.242,95 

Θνηπέο απαηηήζεηο απφ ην Δεκφζην        2.020,20 0,00 

Θνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ 573.815,39 559.985,93 

ξεψζηεο Δηάθνξνη 213.869,87 276.984,62 

Νξνπιεξσζέληα έμνδα αγνξάο ρσξηθψλ θαπλψλ 346.688,18 114.808,53 

Πφθνη έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ            1.270.570,97                   1.667.080,97 

 Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 575.620,65 533.739,17 

Ούλνιν 4.705.156,46 3.901.954,15 

Ιείνλ: Νξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο       450.000,00 200.000,00 

Ούλνιν 4.255.156,46 3.701.954,15 

 

Μη ηφθνη έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ € 1.270.570,97 αθνξνχλ  ηφθνπο πεξηφδνπ ράξηηνο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ νη 

νπνίνη ζα θαηαβιεζνχλ ζε πεξίνδν  6 εηψλ θαη ζα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ  ρξήζεσλ απηψλ θαηά ηηο 

νπνίεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφθιεζή ηνπο.  

Ε ρξνληθή αλάιπζε ηνπ αλνηρηνχ ππνινίπνπ ησλ πειαηψλ έρεη σο εμήο: 

 
 Πξέρνληα 

ππόινηπα 

1-180 

Εκέξεο 

181-365 

εκέξεο 

>365 

Εκέξεο 

Ούλνιν 

2010     0,00   7.975.057,09          0,00          0,00          7.975.057,09 

2009     0,00 11.205.009,05          0,00          0,00        11.205.009,05 

 

 
 

 

 



 
 

 35 

12. ΞΕΙΑΠΖΗΑ ΔΖΑΘΓΟΖΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνθίδνληαη µε θπµαηλφµελα επηηφθηα πνπ βαζίδνληαη ζηα µεληαία επηηφθηα θαηαζέζεσλ 

ηξαπεδψλ. Πα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ  αλέξρνληαη ζε € 133.982,77  γηα ην 2010  θαη € 88.028,74  γηα 

ην 2009  θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλεµµέλε θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ ρξήζεο ζην ινγαξηαζµφ Νηζησηηθνί ηφθνη. 

 

 

13.ΙΓΠΜΖΗΜ ΗΓΦΑΘΑΖΜ ΗΑΖ ΑΝΜΘΓΙΑΠΖΗΑ 

 

Ιεηνρηθό θεθάιαην       

 

 Πν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ 2010  απνηειείηαη απφ 3.250.378  κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  

€ 2,93. 

Οηε ρξήζε 2010 έγηλε αχμεζε ηνπ Ιεηνρηθνχ Ηεθαιαίνπ ζπλνιηθνχ  πνζνχ € 435.919,54, κε θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθψλ πνζνχ € 178.950,76 θαη θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ € 256.968,78 (Απφθαζε Κνκαξρίαο Ηαβάιαο 

10/5348-1/23.12.2010).  

 

Απνζεκαηηθά 

Πα απνζεκαηηθά ηνπ Μκίινπ θαη ηεο Γηαηξείαο  αθνξνχλ ην Παθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη  εηδηθά απνζεκαηηθά (θπξίσο 

αθνξνιφγεηα) ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ ή θνξνινγηθψλ λφκσλ, ηα νπνία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ                 31/12/2010       31/12/2009 

Παθηηθφ απνζεκαηηθφ 66.992,00 66.992,00 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ λφκσλ 1.173.230,49 1.331.967,93 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 51.813,48 51.813,48 
Απνζεκαηηθφ Δ.Ν.Ν (Δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ) -241.231,26 -137.996,90 

Θνηπά απνζεκαηηθά               117.810,00            109.973,32 

 

 

973,32 

Ούλνιν 1.168.614,71 1.422.749,83 

 

 

Παθηηθό απνζεκαηηθό 

 

Οχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% 

σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ζην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Ηαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο Γηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 31/12/2010  31/12/2009 

 

Πακείν                  18.455,48 

                         

10.820,86 

Ηαηαζέζεηο φςεσο 6.621.244,24  2.772.752,93 

Ηαηαζέζεηο πξνζεζκίαο    152.000,00  3.111.216,85 

Ούλνιν 6.791.699,72  5.894.790,64 
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Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ λόκσλ 

Πα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ αθνξνχλ κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο 

θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή θέξδε γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπο). Πα απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν επελδχζεηο θαη δελ δηαλέκνληαη. Γηα ηα απνζεκαηηθά 

απηά δελ έρνπλ ινγηζζεί αλαβαιιφκελνη θφξνη. Γάλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαλεκεζνχλ, 

ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην έηνο ηεο δηαλνκήο (π.ρ. γηα ην 2010, 

24%).  

Απνζεκαηηθό Δ.Ν.Ν     

Πν απνζεκαηηθφ Δ.Ν.Ν πεξηιακβάλεη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Οε πεξίπησζε πψιεζεο  

ή απνκείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο 

αμίαο κεηαθέξνληαη θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

 

14. ΙΓΞΖΟΙΑΠΑ 

Οχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  Γιιεληθήο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαλέκνπλ θάζε έηνο 

πξψην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 35% ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο θαη κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηά 

λφκν ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ε κε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ 70% ησλ κεηφρσλ ηεο Γηαηξείαο. Ε 

Γιιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, επίζεο, απαηηεί λα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

α)  Απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο εάλ ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο, φπσο εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηά απφ απηή ηε δηαλνκή είλαη κηθξφηεξε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα πιένλ ησλ κε δηαλεκνκέλσλ 

απνζεκαηηθψλ. 

β)  Απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο εάλ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζπλ ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. 

Γπίζεο ζχκθσλα κε άιιεο δηαηάμεηο / νδεγίεο, πξνβιέπεηαη φηη εάλ εληφο ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν πεξηέρνληαη ζεηηθέο 

δηαθνξέο απφ ηελ απνηίκεζε ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία εθεμήο ζα ζεσξείηαη θφζηνο θηήζεσο, 

ηφηε ηα πνζά απηά αλ θαη έρνπλ κεηαθεξζεί απεπζείαο ζηα θέξδε εηο λέν δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ειεχζεξα.  

 

 

15. ΔΑΚΓΖΟΙΜΟ 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ    31/12/2010       31/12/2009 

Πξαπεδηθά δάλεηα 15.149.591,40    18.179.509,68 

Ρπνρξεψζεηο ξεκαηνδνηηθψλ Ιηζζψζεσλ                              0,00                31.038,90 

Ιαθξνπξόζεζκα δάλεηα 15.149.591,40 18.210.548,58 

Βξαρππξφζεζκα Δάλεηα 27.362.140,10 23.318.736,08 

ξεκαηνδνηηθψλ Ιηζζψζεσλ   31.594,69 250.851,42 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 27.393.734,79 23.569.587,50 

Ούλνιν Δαλείσλ 42.543.326,19 41.780.136,08 

Ε πεξίνδνο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ Μκίινπ   είλαη κέρξη θαη 6 έηε, ελψ ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη έσο πέληε έηε. Πν νλνκαζηηθφ επηηφθην ησλ αλσηέξσ 
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δαλείσλ είλαη ίζν κε ην πξαγκαηηθφ ηνπο επηηφθην. Πν επηηφθην επί ησλ αλσηέξσ δαλείσλ είλαη θπξίσο 

θπκαηλφκελν. 

Μη κειινληηθέο απνπιεξσκέο έρνπλ σο εμήο: 

           2 έσο 5 έηε Νιένλ ησλ 5 εηώλ           

Ιαθξνπξφζεζκα Δάλεηα            12.119.673,12          3.029.918,28 

ξεκαηνδνηηθέο  Ιηζζψζεηο                         0,00                        0,00 

Ούλνιν      12.119.673,12      3.029.918,28 

 

Ε εχινγε αμία ησλ αλσηέξσ δαλείσλ πξνζεγγίδεη ηελ ινγηζηηθή θαζψο φια ηα δάλεηα είλαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. 

Πα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη αλαιήςεηο κε  βάζε δηάθνξα πηζησηηθά φξηα πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο ζε δηάθνξεο 

ηξάπεδεο. Πα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

       31/12/2010 31/12/2009 

Πξαπεδηθφο δαλεηζκφο (καθξνπξφζεζκνο)                

 

           

-Δάλεηα ξχζκηζεο 

 

          8,85%           2,89% 

-Μκνινγηαθφ δάλεην           0,00%           4,63% 

Πξαπεδηθφο  δαλεηζκφο  (Βξαρππξφζεζκνο)           5,58%           5,31% 

Ρπνρξεψζεηο  ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο            4,00%           7,95% 

   

 

Ε  ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ειάρηζηα κηζζψκαηα θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο απηψλ έρεη 

σο εμήο: 

  

ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΖΗΓΟ ΙΖΟΘΤΟΓΖΟ 31/12/2010 31/12/2009 

Ιειινληηθέο ππνρξεώζεηο από ειάρηζηα κηζζώκαηα   

Ιέρξη 1 έηνο   27.654,11 268.261,39 

Απφ 1 έηνο έσο 5 έηε   0,00   31.038,90 

Νάλσ απφ 5 έηε 0,00 0,00 

Ούλνιν   27.654,11 298.300,29 

Ιείνλ: Ιειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

 

0,00 

 

0,00 

Πξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ   27.654,11 298.300,29 
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16. ΝΞΜΒΘΓΣΓΖΟ ΑΝΜΔΕΙΖΤΟΕΟ ΝΞΜΟΤΝΖΗΜΡ ΘΜΓΤ ΑΝΜΤΞΕΟΕΟ 

 

α) Ηξαηηθά Αζθαιηζηηθά Νξνγξάκκαηα 

Μη εηζθνξέο ηνπ Μκίινπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηε ρξήζε 2010 θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα θαη αλήιζαλ ζε 

€1.142 ρηι.( €  1.064 ρηι. γηα ην 2009). 

 

 

β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο 

Οχκθσλα κε ην  εξγαηηθφ δίθαην θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε απνιχζεσο ή 

ζπληαμηνδνηήζεσο. Πν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ππεξεζίαο, ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη  

ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε).  Οηελ Γιιάδα θαη ηε Βνπιγαξία απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ζπληζηνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans) ζχκθσλα κε ην ΔΘΝ 

19. Μ Όκηινο  ρξεψλεη ηα απνηειέζκαηα γηα δνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Μη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνπκέλνπο θάζε πεξίνδν 

ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 

Μ Όκηινο δελ πξνζδηφξηζε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αιιά 

ζρεκάηηζε πξφβιεςε γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη επί απνρσξήζεσο 

ιφγσ απφιπζεο (100% ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο).   Θφγσ ηνπ νιηγάξηζκνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ε  δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο ζρεκαηηζζείζαο  πξφβιεςεο    θαη ηεο ππνρξέσζεο κε βάζε αλαινγηζηηθή κειέηε, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη αζήκαληε.  

Ηαηά ηελ 31.12.2010 θαη θαηά ηελ 31.12.2009 ε θαηά ηα αλσηέξσ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλέξρεηαη ζε  € 982.645,00 

θαη   €  855.000,00 αληίζηνηρα. 

Ε θίλεζε ηα θαζαξήο ππνρξέσζεο ζην ζπλεκκέλν ηζνινγηζκφ έρεη σο αθνινχζσο: 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ          31/12/2010         31/12/2009 

Ηαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο 855.000,00 822.957,68 

Νξαγκαηηθέο παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ 

εηαηξεία 

-47.437,65 -11.100,56 

Έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ                     175.082,65 43.142,88 

Ηαζαξή ππνρξέσζε ηέινπο ρξήζεο 982.645,00 855.000,00 

 

Μ αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηνπ 2010 αλέξρεηαη ζε  147 (2009  ζε 124 ). 
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17. ΘΜΖΝΓΟ ΝΞΜΒΘΓΣΓΖΟ 

 

Πν πνζφ ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ πνζνχ € 150.000,00 αθνξά πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2010. Ε  κεηξηθή εηαηξεία  έρεη ειεγxζεί θνξνινγηθά έσο 

θαη ηε ρξήζε 2006 θαη παξακέλνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  νη  ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2010. Ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

ζηε Βνπιγαξία έρεη ειεγxζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2005 θαη παξακέλνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά  νη  

ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2010. 

 

 

 

18.  ΓΝΖΜΞΕΓΕΟΓΖΟ 

  
 Ε θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζπλνιηθά (καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ) έρεη σο εμήο: 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ          31/12/2010         31/12/2009 

Ρπφινηπν επηρνξεγήζεσλ  έλαξμεο ρξήζεο 752.000,00 1.158.000,00 

Θεθζείζεο επηρνξεγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0,00 0,00 

Αλαγλψξηζε επηρνξεγήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 

-112.000,00 -406.000,00 

Ηαζαξή ππνρξέσζε ηέινπο ρξήζεο 640.000,00 752.000,00 

 

 

 

 

19. ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΓΟ ΗΑΖ ΘΜΖΝΓΟ ΒΞΑΡΝΞΜΘΓΟΙΓΟ ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ 

 
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 31/12/2010 31/12/2009 

Νξνκεζεπηέο 822.596,06 812.275,44 

   

Θνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Νξνθαηαβνιέο Νειαηψλ 0,00 3.140.944,97 

Φφξνη-Πέιε 82.364,19 43.006,77 

Αζθαιηζηηθνί Μξγαληζκνί 273.515,39 237.497,40 

Θνηπά Δνπιεπκέλα Έμνδα  20.577,37  37.575,70 

Θνηπέο 23.385,03 0,00 

Ούλνιν ινηπώλ βξαρ/κσλ ππνρξεώζεσλ 399.841,98 3.459.024,84 
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20. ΦΜΞΜΟ ΓΖΟΜΔΕΙΑΠΜΟ ΗΑΖ ΑΚΑΒΑΘΘΜΙΓΚΜΖ ΦΜΞΜΖ 

 Οχκθσλα κε ηελ ειιεληθή  θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ρξήζε 2010 είλαη 

24% , γηα ηε ρξήζε 2009 ήηαλ 25%  θαη απφ ηε ρξήζε 2011  ζα είλαη 20%.  Οηε Βνπιγαξία ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα 

ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009  είλαη  10%. 

Ε πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
Φόξνο εηζνδήκαηνο 31/12/2010 31/12/2009 

Φφξνο  εηζνδήκαηνο (ηξέρνπζαο πεξηφδνπ) -307.394,09 -352.111,51 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο -133.241,26 -113.798,03 

Φόξνο εηζνδήκαηνο (απνηειέζκαηα) -174.152,83 -465.909,54 

Μη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο  πξνθχπηνπλ απφ ηηο  πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη απφ δεκηέο αλαγλσξηζκέλεο θνξνινγηθά, 

ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ε αλάιπζε ηνπο θαζψο θαη ε επίδξαζε επί 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο έρνπλ σο εμήο: 

 
  

31/12/2010 

Απνηειέζκαηα 
ρξήζεο 

2010 

 

31/12/2009 

Απνηειέζκαηα 
ρξήζεο 

2009 

 

1/1/2009 

Δηαθνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη 

leasing  

 

   -1.926.751,94 

 

       332.942,90 

 

     -2.259.694,84 

 

            -46.460,38 

 

     -2.213.234,46 

Δηαθνξέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 2.724,88            1.000,58 1.724,30 -8.407,56 10.131,86 

Δηαθνξέο ζηα απνζέκαηα        -33.894,11       -72.946,15         39.052,04       -15.282,16         54.334,20 

Νξνβιέςεηο      116.957,39        -18.945,52      135.902,91         42.027,99       93.874,92 

Δηαθνξά ζηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο 

πξνο πψιεζε 

 

                 0,00 

 

      -110.062,16 

 

      110.062,16 

 

16.595,36 

 

93.466,80 

Δηαθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

εηαηξείεο 

 

92.754,38 

 

        -18.550,84 

 

111.305,22 

 

                     0,00 

 

111.305,22 

Θνηπέο δηαθνξέο          -41.197,58 19.802,45         -43.397,99 -25.397,99         -17.267,23 

Ιεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο       0,00  0,00       0,00     -327.984,76       327.984,76 

Ούλνιν - 1.789.406,98       133.241,26 - 1.905.046,23          -364.909,51 - 1.539.403,92 

Ηαηαλέκεηαη ζε: 31/12/2010  31/12/2009  1/1/2009 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε      245.239,07       404.648,64       691.830,55 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε 

  

-1.960.646,05 

   

-2.259.694,84 

   

-2.213.234,46 

    

-1.715.406,98 

    

-1.855.046,23 

    

      -1.521.403,92 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

(ππνρξέσζε) / απαίηεζε 

 

        -74.000,00 

  

        -50.000,00 

  

            -18.000,00 

 

Ούλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 

   

 -1.789.406,98 

    

 -1.905.046,23 

    

  -1.539.403,92 
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Ε ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο γηα ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

θνξνινγηθψλ  ζπληειεζηψλ  ζηα έζνδα πξν θφξσλ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

Φόξνο εηζνδήκαηνο     31/12/2010          31/12/2009 

Ηέξδε (δεκηέο)  πξν θόξσλ εηζνδήκαηνο      1.563.595,46           2.365.834,01 

Φφξνη εηζνδήκαηνο κε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο  ζπληειεζηέο -300.317,35 -391.111,51 

Φνξνινγηθή επίδξαζε κε θνξνινγεζέλησλ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. 
 

 

         -82.787,67 

 

         -4.039,25 

Απναλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο απαίηεζεο απφ θνξνινγηθή δεκηά 0,00 -327.984,76 

Οπκςεθηζκφο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθήο δεκηάο ζηε ρξήζε 324.136,79 257.225,98 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αιιαγήο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 62.816,76 0,00 

Έθηαθηε εηζθνξά -28.001,36 0,00 

Νξφβιεςε γηα δηαθνξέο θφξνπ          -150.000,00                           0,00 

Φόξνη εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ -174.152,83 -465.909,54 

 

 Μη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλέο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο 

θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 

Μη θνξνινγηθέο δεκηέο ησλ ειιεληθψλ θαη βνπιγάξηθσλ  εηαηξεηψλ, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε 

ρξήζε πνπ αθνξνχλ.  
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21. ΓΛΜΔΑ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ 

 

Πα δηνηθεηηθά έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 2010 2009 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  781.396,62 663.193,22 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 118.387,62 113.841,65 

Ναξνρέο ηξίησλ  167.035,00 272.034,03 

Φφξνη – ηέιε       134.411,04        107.899,34 

Δηάθνξα έμνδα  242.606,71 184.269,31 

Απνζβέζεηο  71.934,49  73.782,66 

Νξφβιεςε απνδεκ.πξνζσπηθνχ          172.082,65           43.142,88 

Νξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 250.000,00 200.000,00 

Ούλνιν 1.937.854,13 1.658.163,09 

 

 

 
22. ΓΛΜΔΑ ΔΖΑΘΓΟΕΟ 

 

Πα  έμνδα δηάζεζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 2010 2009 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ           307.454,27         364.811,26 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 334.479,50 430.748,44 

Ναξνρέο ηξίησλ  401.810,26 327.872,49 

Φφξνη – ηέιε 1.431,00 1.549,80 

Δηάθνξα έμνδα  518.081,68 688.639,30 

Αλαιψζηκα πιηθά 72.034,35 10.834,76 

Ούλνιν 1.635.291,06 1.824.456,05 
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23. ΑΙΜΖΒΓΟ ΗΑΖ ΓΛΜΔΑ ΝΞΜΟΤΝΖΗΜΡ 

 
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 2010 2009 

Ιηζζνί- Εκεξνκίζζηα  4.240.768,10 3.881.631,55 

Γξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1.142.070,71 1.064.194,85 

Θνηπέο Ναξνρέο Νξνζσπηθνχ  29.303,97 24.926,76 

Απνδεκηψζεηο Νξνζσπηθνχ   6.935,84   8.751,40 

ΟΡΚΜΘΜ 5.419.078,62 4.979.504,56 

Γπηκεξίζηεθαλ σο εμήο:   

Έμνδα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην θφζηνο παξαγσγήο 4.330.227,73 3.951.500,08 

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 0,00 0,00 

Έμνδα κηζζνδνζίαο ζηα έμνδα Δηνίθεζεο θαη Δηάζεζεο 1.088.850,89 1.028.004,48 

 5.419.078,62 4.979.504,56 

 

Μ αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 αλήιζε ζε 147 κφληκνπο ππαιιήινπο 

(124  γηα ην 2009) θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο  επεμεξγαζίαο ησλ θαπλψλ 520 εκεξνκίζζηνπο (393 γηα ην 2009). 

 

 
24. ΗΓΞΔΕ ΑΚΑ ΙΓΠΜΕ 

 

Πα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

πθίζηαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. 

 2010 2009 

Ηαζαξά θέξδε  δηαζέζηκα πξνο δηαλνκή   1.055.371,29   1.307.719,32 

Οηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ (ηεκάρηα ) 3.250.378 3.101.600 

Ηέξδε(δεκηέο) αλά κεηνρή 0,325 0,422 

 

 

 

25. ΓΚΔΓΜΙΓΚΓΟ ΑΝΑΖΠΕΟΓΖΟ ΗΑΖ ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ  

Γπίδηθεο ππνζέζεηο 

Ε δηνίθεζε ηνπ Μκίινπ εθηηκά φηη δελ ππάξρνπλ  επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Μκίινπ.  
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Ιειινληηθά  κηζζώκαηα  (πιεξσηέα)  από  ζπκβάζεηο  ιεηηνπξγηθήο  κίζζσζεο 

Πα κειινληηθά κηζζψκαηα (πιεξσηέα) ηνπ Μκίινπ απφ ζπκβάζεηο ελνηθίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαηά ηελ 31/12/2010 

θαη 31/12/2009 έρνπλ σο εμήο: 

  

 1  ΓΠΜΟ 2  ΓΤΟ  5 ΓΠΕ ΙΓΠΑ ΠΑ  5  ΓΠΕ ΟΡΚΜΘΜ 

31/12/2010               166.682,64               173.935,29                      -             340.617,93 

31/12/2009             108.403,53 137.054,46 - 245.457,99 

                      

Γγγπεηηθέο επηζηνιέο 

Πν χςνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ Μκίινπ θαη  είρε σο αθνινχζσο:                                                                                                                          

 

ΓΖΔΜΟ ΓΓΓΡΕΠΖΗΤΚ ΓΝΖΟΠΜΘΤΚ            31/12/2010         31/12/2009  

Γμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ                                                                 141.241,26                              141.241,26 
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26. ΟΡΚΑΘΘΑΓΓΟ ΙΓ ΟΡΚΔΓΙΓΚΑ ΙΓΞΕ 

 

 
 

Δελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Δ.Ο. ή ζε ινηπά βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Μκίινπ. 

Μη ζπλαιιαγέο ηνπ Μκίινπ  κε ζπλδεκέλα κέξε γίλνληαη επί θαζαξά εκπνξηθήο βάζεο κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Μκίινπ  ηελ 31/12/2010  έρεη σο εμήο: 

ΓΝΤΚΡΙΖΑ                                                                     ΙΓΠΜΓΟ             ΝΜΟΜΟΠΜ % 

Ξφκπεξη Ιηζζηξηάλ                                                              3.185.370                         98%  

 Άλλα     Πδνχκα                                                                        65.008                          2% 

ΟΡΚΜΘΜ                                                                              3.250.378                        100% 

 

 

 

27.  ΓΓΓΜΚΜΠΑ ΙΓΠΑ ΠΕΚ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΖΟΜΘΜΓΖΟΙΜΡ  

 

Δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα απν ηελ εκεξνκελία ηνπ Ζζνινγηζκνχ πνπ λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηα νπνία 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Γλνπνηεκέλεο Μηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο. 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Αγνξέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηώλ   

MISSIRIAN BULGARIA  AD (ζπγαηξηθή) 4.031.000,00 4.820.000,00 

NIKI BT 9.000,00 9.000,00 

 Νσιήζεηο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηώλ   

MISSIRIAN BULGARIA  AD (ζπγαηξηθή) 60.000,00 0,00 

MISSIRIAN AND FILLS BELGIUM 0,00 840.000,00 

Απαηηήζεηο από ζπλδεκέλα κέξε    

MISSIRIAN BULGARIA  AD (ζπγαηξηθή) 3.732,75 0,00 

MISSIRIAN AND FILLS BELGIUM 0,00 0,00 

Ρπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε    

MISSIRIAN BULGARIA  AD (ζπγαηξηθή) 1.020.263,07 2.367.000,00 

MISSIRIAN AND FILLS BELGIUM 0,00 8.950,55 

NIKI BT 3.000,00 1.000,00 

Οπλαιιαγέο θαη ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

θαη νξγάλσλ δηνίθεζεο   

Ακνηβέο Δ.Ο θαη βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 248.000,00 189.000,00 


