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Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 31.03.2010  31.12.2009  31.03.2010  31.12.2009 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ         

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ         
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 7.1 24.934.676,27  25.047.886,35  24.813.150,54  24.922.375,88 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 50.740,89  55.701,38  50.740,89  55.701,38 
Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 7.3 911.066,99  952.271,79  1.344.162,57  1.372.825,81 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15 742.753,60  753.367,55  730.832,86  741.408,62 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  54.711,27  59.050,27  45.358,80  49.697,80 

  26.693.949,02  26.868.277,34  26.984.245,66  27.142.009,49 
         

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα 7.4 11.452.484,70  11.728.092,19  11.128.543,71  11.485.991,64 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.5 26.552.009,85  27.856.684,72  26.253.157,79  27.332.130,99 

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.5 2.648.558,11  1.516.688,99  2.604.273,32  1.464.557,13 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.6 2.916.974,83  1.346.536,98  2.614.369,13  1.092.550,71 

  43.570.027,49  42.448.002,88  42.600.343,95  41.375.230,47 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  70.263.976,51  69.316.280,22  69.584.589,61  68.517.239,96 

         

         

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ         

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.7 16.402.836,04  16.402.836,04  16.166.971,04  16.166.971,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 7.8 5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18 

Απνζεκαηηθά 7.8 8.618.826,07  8.618.826,07  8.562.157,76  8.562.157,76 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν  -5.107.202,90  -5.071.526,73  -4.988.901,95  -5.026.333,82 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδνθηεηψλ 
κεηξηθήο  25.841.833,39  25.877.509,56  25.667.601,03  25.630.169,16 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  2.025,87  2.157,18  0,00  0,00 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  25.843.859,26  25.879.666,74  25.667.601,03  25.630.169,16 
         

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ         

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 7.9 9.211.700,00  9.211.700,00  9.211.700,00  9.211.700,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15 2.668.759,36  2.662.042,69  2.665.813,00  2.659.066,01 
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 7.10 559.658,99  559.658,99  500.056,39  500.056,39 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 7.11 276.506,55  276.506,55  258.570,86  258.570,86 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.9 322.164,57  347.478,06  322.164,57  347.478,06 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  13.038.789,47  13.057.386,29  12.958.304,82  12.976.871,32 
         

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 7.12 2.647.210,02  2.450.918,29  2.285.936,24  2.056.201,46 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 7.13 24.309.122,18  24.505.584,60  24.309.122,18  24.505.584,60 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.14 591.147,93  371.806,47  555.112,26  331.947,64 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.12 3.833.847,65  3.050.917,83  3.808.513,08  3.016.465,78 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  31.381.327,78  30.379.227,19  30.958.683,76  29.910.199,48 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ  44.420.117,25  43.436.613,48  43.916.988,58  42.887.070,80 
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  70.263.976,51  69.316.280,22  69.584.589,61  68.517.239,96 
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ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 31.03.2010  31.03.2009  31.03.2010  31.03.2009 

         

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 7.16 7.884.222,99  6.970.626,18  7.762.453,86  6.657.581,63 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 7.17 -6.229.963,82  -5.712.196,63  -6.190.838,97  -5.496.986,89 

Μηθηά Κέξδε  1.654.259,17  1.258.429,55  1.571.614,89  1.160.594,74 

Άιια Έζνδα 7.18 188.896,99  190.848,17  184.008,89  183.969,33 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 7.20 -470.376,19  -517.433,78  -438.936,27  -484.929,41 

Έμνδα Γηαζέζεσο 7.21 -1.081.924,99  -1.163.051,08  -967.022,30  -1.057.521,97 

Άιια Έμνδα 7.19 -54.875,32  -32.943,36  -53.598,78  -27.826,45 
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη 
επελδπηηθψλ απνη/ησλ  235.979,66  -264.150,50  296.066,43  -225.713,76 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  114.385,30  101.371,70  114.385,30  101.371,70 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.22 -327.637,07  -510.111,79  -327.033,87  -509.509,87 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο  -41.204,80  -37.081,15  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ  -18.476,91  -709.971,74  83.417,86  -633.851,93 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.23 -17.330,57  -15.477,02  -17.322,75  -15.459,61 

Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο  -35.807,48  -725.448,76  66.095,11  -649.311,54 

         

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα/έμνδα  0,00  0,00  -28.663,24  -34.186,71 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ  -35.807,48  -725.448,76  37.431,87  -683.498,25 

         

         

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 
θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -35.676,17  -725.449,97  66.095,11  -649.311,54 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  -131,31  1,21  0,00  0,00 

         
Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -35.676,17  -725.449,97  37.431,87  -683.498,25 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  -131,31  1,21  0,00  0,00 

         
Βαζηθά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά 
κεηνρή  7.25 -0,0010  -0,0212  0,0019  -0,0190 

         
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ  369.794,27  -142.805,78  425.776,29  -108.185,16 
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ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 
Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ χλνιν 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

χλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπα 31.12.2008 
16.402.836,04 6.280.297,42 7.312.047,79 1.306.778,28 -3.912.813,18 27.389.146,35 2.359,75 27.391.506,10 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

    -725.449,97 -725.449,97 1,21 -725.448,76 

Τπφινηπα 31.03.2009 
16.402.836,04 6.280.297,42 7.312.047,79 1.306.778,28 -4.638.263,15 26.663.696,38 2.360,96 26.666.057,34 

 

 

 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 

λένλ χλνιν 

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο 

χλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπα 31.12.2009 
16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 -5.071.526,73 25.877.509,56 2.157,18 25.879.666,74 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο     -35.676,17 -35.676,17 -131,31 -35.807,48 

Τπφινηπα 31.03.2010 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 -5.107.202,90 25.841.833,39 2.025,87 25.843.859,26 
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ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 

λένλ χλνιν Καζαξήο Θέζεο 

Τπφινηπα 31.12.2008 16.166.971,04 6.280.297,42 7.305.456,35 1.256.701,41 -4.000.785,40 27.008.640,82 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 -683.498,25 -683.498,25 

Τπφινηπα 31.03.2009 16.166.971,04 6.280.297,42 7.305.456,35 1.256.701,41 -4.684.283,65 26.325.142,57 

 

 

 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Λνηπά απνζεκαηηθά Απνη/ηα εηο λένλ χλνιν Καζαξήο Θέζεο 

Τπφινηπα 31.12.2009 16.166.971,04 5.927.374,18 7.305.456,35 1.256.701,41 -5.026.333,82 25.630.169,16 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 37.431,87 37.431,87 

Τπφινηπα 31.03.2010 16.166.971,04 5.927.374,18 7.305.456,35 1.256.701,41 -4.988.901,95 25.667.601,03 
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IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2009  1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2009 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο        

Θέξδε πξν θφξσλ  -18.476,91 -709.971,74  83.417,86 -633.851,93 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο  133.814,61 121.344,72  129.709,86 117.528,60 

Ξξνβιέςεηο  0,00 11.832,50  0,00 11.832,50 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 568,33 10.634,31  0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 41.204,80 37.081,15  0,00 0,00 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -114.385,30 -101.371,70  -114.385,30 -101.371,70 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 327.637,07 510.111,79  327.033,87 509.509,87 
Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:      

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  275.039,16 1.377.709,96  357.447,93 1.422.214,87 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -64.852,10 4.856.229,50  -56.403,99 4.264.678,03 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.467.879,32 -1.165,73  1.268.766,01 600.263,43 

Μείνλ:      

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -327.637,07 -510.111,79  -327.033,87 -509.509,87 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -34.162,20 61.906,65  -30.662,10 67.956,99 
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (α)  1.686.629,71 5.664.229,62  1.637.890,27 5.749.250,79 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00  0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -15.644,04 -84.355,50  -15.524,03 -84.355,50 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  0,00 0,00  0,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 114.385,30 101.371,70  114.385,30 101.371,70 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00  0,00 0,00 
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (β)  98.741,26 17.016,20  98.861,27 17.016,20 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      
Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ 
ην άξηην 0,00 0,00  0,00 0,00 

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα -196.462,42 -3.071.147,38  -196.462,42 -3.071.147,38 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  0,00 0,00  0,00 0,00 
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) -18.470,70 -16.066,83  -18.470,70 -16.066,83 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00  0,00 0,00 
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ)  -214.933,12 -3.087.214,21  -214.933,12 -3.087.214,21 
Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλαµα πεξηφδνπ (α) + (β) + 
(γ) 1.570.437,85 2.594.031,61  1.521.818,42 2.679.052,78 
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα έλαξμεο 
πεξηφδνπ  1.346.536,98 2.185.322,59  1.092.550,71 1.700.535,95 
Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα ιήμεο 
πεξηφδνπ 2.916.974,83 4.779.354,20  2.614.369,13 4.379.588,73 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 

1974 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 

Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). 

Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε 

ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή 

Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε 

ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. 

Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : http:// 

www.xylemboria.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 

15.11.2004 Β΄Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε 

δει. κέρξη ηηο 18.04.2057 (ΦΔΘ 325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο 

επεμεξγαζκέλεο ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή 

πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο 

πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, 

δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, 

δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 25/05/2010. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο πεξηφδνπ απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Μαξηίνπ 2010 

http://www.xylemboria.gr/
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ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη 

απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. Διεπζίλα  99,64% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 

 

 
 

2.  ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η  

   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ.  

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε 

εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 
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ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη 

θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη 

ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη 

εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. Νη 

ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη 

κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα 

ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο.  

 

2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 

απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη 

ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη 

ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη 

σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, 

πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ 

πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 
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δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη 

ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο 

ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.5 Δλζψκαηα πάγηα 

Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζε εχινγεο αμίεο, 

κεησκέλεο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (πιελ ησλ γεπέδσλ) θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. 

Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο. 

Νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε 

ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ι.Ξ. ηελ 

1/1/2005. 

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ ηα 

γήπεδα) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, 

ην θφζηνο ή ε αμία απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 5% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ 

θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, 

φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη 

ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε 

θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε 

πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 
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2.6 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 

θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη κεδέλ. 

 

2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη 

ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε 

αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Νη δεκηέο 

απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη‟ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

2.8 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη 

ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. Ρν θφζηνο 

παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο θαη ηα 

αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.  

2.9 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε 

ηελ νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο 

απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο 

θαη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

2.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Καξηίνπ 2010 

 

 14 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη 

ρακεινχ ξίζθνπ. 

2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο 

(εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο 

φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ 

κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

2.12 Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, κε ηελ θαη‟ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ 

θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη λα θηάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, 

κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο νη νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ 

εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. 

2.13 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Σξαπεδψλ 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηα 

ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

2.14 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή 

θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο 

θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη 

ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη 
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θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Ν φκηινο δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ 

αθππεξέηεζε παξά κφλν ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη κε αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν 

αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ 

έρεη αλαγλσξηζζεί. 

2.16 Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ αληίζηνηρα. 

2.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ 

Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα 

αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε.  
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(β) Παξνρή ππεξεζηψλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

(ε) Μεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή 

φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα 

ρνξεγεί. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ. 

2.19 Μηζζψζεηο 

Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη ινηπέο 

κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο εθκηζζσηέο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, κε βάζε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Ρα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο 

βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο  απαηηήζεηο, κε πνζφλ ίζν κε ηελ θαζαξή 

επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  Ρα ζρεηηθά έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα 

δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ 

νκίινπ. 

Ο φκηινο θαη ε εηαηξεία σο κηζζσηέο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ 

απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ‟ φζνλ είλαη 

κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε 

ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη 
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κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε 

ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 
3. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 
3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν 

ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

(α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ (άλσ ηνπ 90%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη ρνλδξηθέο 

πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ εηαηξεία έρεη έλα 

εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε 

είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε 

εηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη ε εηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . 

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, 

ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία ιφγσ 

ηνπ ρακεινχ χςνπο ησλ δαλείσλ απηψλ.  
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4. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη 

εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή 

ηεο αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα Ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ 

ηνπο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα Μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη 40% Ίδηα 

Θεθάιαηα θαη 60% Μέλα Θεθάιαηα. Ξεξηζηαζηαθά θαη ζε πεξηφδνπο ρακειψλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο 

θαη χπαξμεο πιενλαδφλησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ, αγνξάδνληαη ίδηεο κεηνρέο, κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζή ηνπο ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ηεο ηηκήο, γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη 

πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

i. Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά 

γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

ii. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ 

ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

iii. Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία 

κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

iv. Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ 

Ραθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο 

Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ 

θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

v. Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ 

θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 

35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ 
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παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% 

ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

5. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. 

Ν φκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 

πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

 

6. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

Ππγθεθξηκέλα 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. Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Ξξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)  

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 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. Ρν 

ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο  πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε 

ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 

κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία 

θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα 
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εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε 

κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ν Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή. 

 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ 

γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία 

εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2010) 

Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2 θαη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη 

θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο 

θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39.   
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Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Καξηίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ 

δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009)  

Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-

reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ 

ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε 

ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ δηεξκελεία απηή δελ αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ 

ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) 

 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 

ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην 2009. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2010.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.   

 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο 

θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2.  

 

ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε 

θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο»  

Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.  

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ 

έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε 

θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.  

 

ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη 

θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο.  

 

ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία 

πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο 

ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΞΣΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε 

ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).   

 

ΓΛΠ 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) 

φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη 

δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.  
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ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην 

ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) 

δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο 

ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 

απνηειέζκαηα.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΞΣΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ 

ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ 

έιεγρν.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην 

Δμσηεξηθφ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, 

εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

 

Ξξφηππα ππνρξεσηηθά κεηά απφ ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην 

Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν ΠΓΙΞ ζθνπεχεη λα 

επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 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. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 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 πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν ΓΞΣΑ 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. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ ΓΞΣΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε 

αμία. Δληνχηνηο, 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. Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Ρν ΓΞΣΑ 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.  Ν Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα 

εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ππγθεθξηκέλα, 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. Ν Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ 

ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.   
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ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. Ππγθεθξηκέλα, 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 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Νκίινπ. 

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά απφ ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2010) 

Ζ Γηεξκελεία 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.  Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.  Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, 

Διάρηζην Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2011) 

Νη 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία 

ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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7. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

7.1 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

Όκηινο 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  
Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.676.203,11 7.413.420,22 372.504,39 791.254,29 810.179,88 197.051,29 27.260.613,18 

Ξξνζζήθεο  2010 0,00 4.867,29 0,00 0,00 3.076,75 0,00 7.944,04 
Θαηά ηελ 
31/03/2010 17.676.203,11 7.418.287,51 372.504,39 791.254,29 813.256,63 197.051,29 27.268.557,22 
πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        
Θαηά ηελ 
31/12/2009 0,00 906.685,49 201.970,02 417.844,28 686.227,04 0,00 2.212.726,83 

Απνζβέζεηο  2010 0,00 68.631,40 12.788,45 23.954,76 15.779,51 0,00 121.154,12 
Θαηά ηελ 
31/03/2010 0,00 975.316,89 214.758,47 441.799,04 702.006,55 0,00 2.333.880,95 

Αλαπφζβεζηε αμία        
Καηά ηελ 
31/03/2010 17.676.203,11 6.442.970,62 157.745,92 349.455,25 111.250,08 197.051,29 24.934.676,27 
Καηά ηελ 
31/12/2009 17.676.203,11 6.506.734,73 170.534,37 373.410,01 123.952,84 197.051,29 25.047.886,35 

 

 

Δηαηξεία 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια 
ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλ. πφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο       
 

 
Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.660.800,88 7.262.031,64 338.715,62 750.399,48 638.912,46 197.051,29 26.847.911,37 

Ξξνζζήθεο  2010  4.867,29 0,00 0,00 2.956,74 0,00 7.824,03 
Θαηά ηελ 
31/03/2010 17.660.800,88 7.266.898,93 338.715,62 750.399,48 641.869,20 197.051,29 26.855.735,40 
πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        
Θαηά ηελ 
31/12/2009 0,00 845.541,08 169.707,80 394.114,53 516.172,08 0,00 1.925.535,49 

Απνζβέζεηο  2010 0,00 66.202,37 11.645,00 23.630,04 15.571,96 0,00 117.049,37 
Θαηά ηελ 
31/03/2010 0,00 911.743,45 181.352,80 417.744,57 531.744,04 0,00 2.042.584,86 
Αλαπφζβεζηε 
αμία        
Καηά ηελ 
31/03/2010 17.660.800,88 6.355.155,48 157.362,82 332.654,91 110.125,16 197.051,29 24.813.150,54 
Καηά ηελ 
31/12/2009 17.660.800,88 6.416.490,56 169.007,82 356.284,95 122.740,38 197.051,29 24.922.375,88 
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Πην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, έρεη εγγξαθεί 

πξνζεκείσζε χςνπο 2.850.000,00 επξψ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ην χςνο ησλ 

νπνίσλ αλέξρεηαη ηελ 31.03.2010 ζε 961.246,06 επξψ. 

 

7.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 199.380,08 189.780,08 199.380.08 189.780,08 

Ξξνζζήθεο  2010 7.700.00 9.600,00 7.700.00 9.600,00 

Θαηά ηελ 31 Καξηίνπ 2010 207.080,08 199.380,08 207.080,08 199.380,08 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 143.678,70 91.394,80 143.678,70 91.394,80 

Απνζβέζεηο  2010 12.660,49 52.283,90 12.660,49 52.283,90 

Θαηά ηελ 31 Καξηίνπ 2010 156.339,19 143.678,70 156.339,19 143.678,70 

Αλαπφζβεζηε αμία     

Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 50.740,89 55.701,38 50.740,89 55.701,38 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 55.701,38 98.385,28 55.701,38 98.385,28 

 
7.3. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

I.ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ A.E. 0,00 0,00 166.479,82 166.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 0,00 576.134,32 576.134,32 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 813.566,99 854.771,79 1.026.393,74 1.026.393,74 

INTERWOOD CYPRUS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

ΤΝΟΛΟ 813.566,99 854.771,79 1.773.007,88 1.773.007,88 

Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο 

ζπκκεηνρψλ  0,00 0,00 -526.345,31 -497.682,07 

ΤΝΟΛΟ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΚΑΙ 

ΤΓΓΔΝΔΙ 813.566,99 854.771,79 1.246.662,57 1.275.325,81 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 

ΤΝΟΛΟ  911.066,99 952.271,79 1.344.162,57 1.372.825,81 
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7.4 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Απνζέκαηα 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Δκπνξεχκαηα 9.588.142,27 9.976.904,85 9.264.201,28 9.734.804,30 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.640.291,93 1.542.840,73 1.640.291,93 1.542.840,73 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 298.842,39 283.138,50 298.842,39 283.138,50 

χλνιν 11.527.276,59 11.802.884,08 11.203.335,60 11.560.783,53 

Κείνλ: Ξξφβιεςε γηα 
απαμίσζε απνζεκάησλ (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) 
χλνιν 11.452.484,70 11.728.092,19 11.128.543,71 11.485.991,64 

 

7.5 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

θαη ινηπέο απαηηήζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Ξειάηεο 12.416.113,52 12.808.567,63 12.095.128,13 12.446.333,04 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 459.094,78 442.699,98 366.653,68 335.363,68 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 12.762.188,97 13.909.185,23 12.883.824,13 13.852.466,96 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 1.780.569,14 1.530.528,38 1.767.669,14 1.520.428,38 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 219.823,02 211.735,82 211.735,82 211.735,82 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο (1.085.779,58) (1.046.032,32) (1.071.853,11) (1.034.196,89) 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 26.552.009,85 27.856.684,72 26.253.157,79 27.332.130,99 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 1.538.875,50 465.075,40 1.538.875,50 465.075,40 

Διι. Γεκφζην 395.644,99 393.914,74 370.999,36 370.999,36 

Ινηπνί Σξεψζηεο 495.789,25 447.226,70 495.270,25 446.255,78 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο 
πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 84.404,30 73.407,00 84.069,20 73.407,00 
Ξξνκεζεπηέο Σ.. 98.151,72 102.210,73 98.151,72 102.210,73 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 15.376,63 11.575,95 13.883,83 6.608,86 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 20.315,72 23.278,47 3.023,46 0,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.648.558,11 1.516.688,99 2.604.273,32 1.464.557,13 
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Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 

31/12/2009 1.046.032,32 963.117,99 1.034.196,89 935.310,59 

Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 2010 39.747,26 484.096,61 37.656,22 484.096,61 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2010 0,00 (401.182,28) 0,00 (385.210,31) 

Τπφινηπν πξνβιέςεσλ 

31/03/2010 1.085.779,58 1.046.032,32 1.071.853,11 1.034.196,89 

 

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο πειάηεο απφ ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε 6 

κήλεο. Ξηζησηηθά φξηα ππάξρνπλ γηα φινπο ηνπο πειάηεο κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο 

δηνίθεζεο, ηα νπνία εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εθάζηνηε 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή δηαζπνξά πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε 

ηε ινγηζηηθή ηνπο. 

Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ 

αξρηθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο. Δλδείμεηο κε εηζπξαμηκφηεηαο ζπληζηνχλ νη 

ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ ρξεσζηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πίζησζεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ ρξεκαηνξνψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δηφηη φιεο νη πσιήζεηο 

γίλνληαη ζε επξψ. 

7.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

 
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Ρακείν 34.278,27 31.979,29 22.006,64 23.924,60 

Θαηαζέζεηο φςεσο 2.882.696,56 1.314.557,69 2.592.362,49 1.068.626,11 

χλνιν 2.916.974,83 1.346.536,98 2.614.369,13 1.092.550,71 
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7.7 Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα εβδνκήληα έλα  επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.166.971,04) δηαηξνχκελν ζε 

ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαέμη (36.743.116) κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ 

εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.176.280) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) 

είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κή κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. Νη 

κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 
7.8 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

 
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  
 Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 

Γηαθνξέο 

αλαπξνζαξκνγήο 7.312.047,79 7.312.047,79 7.305.456,35 7.305.456,35 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 980.706,93 980.706,93 930.630,07 930.630,07 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 139.697,04 139.697,04 139.697,04 139.697,04 

Αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά 159.148,06 159.148,06 159.148,06 159.148,06 

Ινηπά απνζεκαηηθά 27.226,24 27.226,24 27.226,24 27.226,24 

χλνιν 14.546.200,25 14.546.200,25 14.489.531,94 14.489.531,94 

 
7.9 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 
 Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Νκνινγηαθά δάλεηα 8.384.700,00 8.384.700,00 8.384.700,00 8.384.700,00 

Ρξάπεδεο ινγ. Κεζνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 827.000,00 827.000,00 827.000,00 827.000,00 

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 9.211.700,00 9.211.700,00 9.211.700,00 9.211.700,00 

πνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 305.021,80 323.492,50 305.021,80 323.492,50 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  ππνρξ. 17.142,77 23.985,56 17.142,77 23.985,56 

ΛΛννηηππέέοο  κκααθθξξννππξξφφζζεεζζκκεεοο  

ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  322.164,57 347.478,06 322.164,57 347.478,06 
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Ρα νκνινγηαθά δάλεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ είλαη ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο  θαη ε 

ιήμε ηνπο είλαη απφ 1 έσο 5 έηε. 

Νη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε ηα κηζζσκέλα ελζψκαηα 

πάγηα ηα νπνία πεξηέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Νη ππνρξεψζεηο απφ ηα κειινληηθά κηζζψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ έρνπλ σο 

εμήο : 

Κέρξη έλα (1) έηνο 81.443,68 

Απφ δχν (2)  έηε κέρξη πέληε (5) έηε 259.472,64 

Κεηά απφ πέληε (5) έηε 43.245,44 

 

7.10 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2009 559.658,99 658.451,11 500.056,39 380.461,00 

Απνξξφθεζε κεηξηθήο 0,00 0,00 0,00 192.870,44 

„Δζνδα απφ πξνβιέςεηο 0,00 (75.652,66) 0,00 (48.044,59) 

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα 0,00 (23.139,46) 0,00 (25.230,46) 

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 

31.03.2010 559.658,99 559.658,99 500.056,39 500.056,39 

 

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 

 31/03/2010 

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,67% 

Αχμεζε απνδνρψλ 4,00% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή 12,83 
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7.11 Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 276.506,55 276.506,55 258.570,86 258.570,86 

 
Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

πφινηπν 31.12.2009 276.506,55 533.566,40 258.570,86 496.100,00 

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο 0,00 (257.059,85) 0,00 (237.529,14) 

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.03.2010 276.506,55 276.506,55 258.570,86 258.570,86 

 

Νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξνβαίλνπλ ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ. (απνξξνθψκελε) έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 

2008, ε ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ (απνξξνθψζα) έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 

2006 θαη γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε πνζνχ επξψ 258.570,86. Ζ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 

θαη γηα ηε ρξήζε 2009 έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 17.435,69.Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 θαη γηα ηε 

ρξήζε 2009  έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 500,00. 

 
7.12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο 

ππνρξεψζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  2.400.272,17 1.999.699,00 2.208.081,74 1.862.944,99 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 246.937,85 451.219,29 77.854,50 193.256,47 

χλνιν 2.647.210,02 2.450.918,29 2.285.936,24 2.056.201,46 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 130.077,72 181.029,77 114.313,82 159.172,03 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 245.936,83 280.858,85 245.936,83 277.556,52 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.858.488,03 1.858.488,03 1.858.488,03 1.858.488,03 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 338.238,52 559.281,98 334.705,59 551.528,01 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 1.261.106,55 171.259,20 1.255.068,81 169.721,19 

χλνιν 3.833.847,65 3.050.917,83 3.808.513,08 3.016.465,78 
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7.13 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

 
Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αθνξνχλ δάλεηα : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο 19.099.316,12 19.085.819,10 19.099.316,12 19.085.819,10 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 5.209.806,06 5.419.765,50 5.209.806,06 5.419.765,50 

χλνιν 24.309.122,18 24.505.584,60 24.309.122,18 24.505.584,60 

 

Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 2,087% έσο 4,746% θαη ε δηάξθεηα ησλ 

δαλείσλ απηψλ είλαη απφ 1 έσο 6 κήλεο. Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ 

θαη ηεο εηαηξείαο είλαη ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ 

ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. 

 

7.14 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Φφξνη πιεξσηένη 591.147,93 371.806,47 555.112,26 331.947,64 

 

7.15 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. (2.668.759,36) (2.662.042,69) (2.665.813,00) (2.659.066,01) 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 742.753,60 753.367,55 730.832,86 741.408,62 

 (1.926.005,76) (1.908.675,14) (1.934.980,14) (1.917.657,39) 

 
Πχκθσλα κε ηνλ Λ. 3697/2008 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά απφ ηελ 01/01/2010 έσο ηελ 31/12/2013 θαη παγηψλεηαη ζε 20% απφ ηελ 

01/01/2014. Δπηπιένλ ζηε ρξήζε 2008 έγηλε θνξνινγηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2065/1992 , απφ ηελ νπνία πξνέθπςε 

κείσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο . Ιφγσ ησλ γεγνλφησλ απηψλ,ζηε ρξήζε 

2008 έγηλε επαλαυπνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. 
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Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Τπφινηπν αξρήο 

ρξήζεο (1.908.675,14) (1.937.186,45) (1.917.657,39) (1.953.911,36) 

Σξέσζε ζηα 

απνηειέζκαηα (17.330,62) 28.511,31 (17.322,75) 36.253,97 

Τπφινηπν ηέινπο 

ρξήζεο (1.926.005,76) (1.908.675,14) (1.934.980,14) (1.917.657,39) 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Δλζψκαηα πάγηα 2.668.759,36 2.662.042,69 2.665.813,00 2.659.066,01 

χλνιν 2.668.759,36 2.662.042,69 2.665.813,00 2.659.066,01 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 69.618,05 76.566,91 69.618,05 76.566,91 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε 

εξγαδνκ. 98.641,19 98.679,33 86.720,45 86.720,45 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. 

κηζζψζεηο 61.004,36 64.631,26 61.004,36 64.631,26 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 72.292,29 72.292,29 72.292,29 72.292,29 

Απνκείσζε απνζεκάησλ 14.958,38 14.958,38 14.958,38 14.958,38 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 154.239,33 154.239,38 154.239,33 154.239,33 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ 

272.000,00 272.000,00 272.000,00 

272.000,00 

χλνιν 742.753,60 753.367,55 730.832,86 741.408,62 
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7.16 Πσιήζεηο 

 
Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟ/ΡΩΛ 6.928.475,10 6.123.253,58 6.823.251,84 5.825.916,55 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ  869.169,11 785.781,13 869.169,11 785.781,13 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞ.ΑΞΝΘ. 63.519,49 25.915,30 63.519,49 25.915,30 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 23.059,29 35.676,17 6.513,42 19.968,65 

Πχλνιν 7.884.222,99 6.970.626,18 7.762.453,86 6.657.581,63 

 
7.17 Κφζηνο πσιήζεσλ 

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΔΚΞΝΟ/ΡΩΛ 5.552.236,10 5.109.695,32 5.522.093,95 4.909.829,40 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 624.493,30 561.574,65 624.493,30 561.574,65 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΙΝΗΞ.ΑΞΝΘ. 40.269,49 16.582,89 40.269,49 16.582,89 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΞΖΟΔΠΗΩΛ 12.964,93 24.343,77 3.982,23 8.999,95 

Πχλνιν 6.229.963,82 5.712.196,63 6.190.838,97 5.496.986,89 

 
7.18 Άιια έζνδα  

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

„Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 1.940,98 3.905,46 1.940,98 3.905,46 

Έζνδα απφ ελνίθηα 82.077,44 81.929,70 82.527,44 81.929,70 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα 

απνζηνιήο αγαζψλ 104.878,57 105.013,01 99.540,47 98.134,17 

Πχλνιν 188.896,99 190.848,17 184.008,89 183.969,33 
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7.19 Άιια έμνδα  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

έμνδα 18.636,65 11.205,03 18.636,65 9.286,86 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

έζνδα (1.322,23) (7.711,87) (1.296,03) (7.707,79) 

Έθηαθηεο δεκίεο 2.538,20 1.758,96 2.538,20 1.391,46 

Έθηαθηα θέξδε (2.835,77) (944,70) (2.835,77) (944,70) 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 2.414,60 1.287,08 2.414,58 558,47 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ (4.303,39) (8.384,80) (3.515,07) (7.784,80) 

Ξξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο 39.747,26 35.733,66 37.656,22 33.026,95 

χλνιν 54.875,32 32.943,36 53.598,78 27.826,45 

 
7.20 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 246.563,14 333.666,90 228.541,14 317.236,74 

Ακνηβέο ηξίησλ 45.651,41 31.316,49 42.910,41 27.466,49 

Ξαξνρέο ηξίησλ 64.671,53 56.599,83 58.256,79 50.451,21 

Φφξνη – ηέιε 2.779,49 15.000,27 1.272,75 13.698,53 

Γηάθνξα έμνδα 67.954,24 57.629,91 65.631,80 53.311,21 

Απνζβέζεηο παγίσλ 42.756,38 23.220,38 42.323,38 22.765,23 

χλνιν 470.376,19 517.433,78 438.936,27 484.929,41 

 
7.21 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 614.712,30 664.871,68 537.292,70 594.368,88 

Ακνηβέο ηξίησλ 21.296,36 8.712,12 21.296,36 8.712,12 

Ξαξνρέο ηξίησλ 112.959,24 182.327,93 92.520,94 161.867,17 

Φφξνη – ηέιε 40.479,06 34.065,47 37.859,26 30.930,29 

Γηάθνξα έμνδα 212.443,15 187.986,11 201.524,49 179.890,24 

Απνζβέζεηο παγίσλ 80.034,88 85.087,77 76.528,55 81.753,27 

χλνιν 1.081.924,99 1.163.051,08 967.022,30 1.057.521,97 
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7.22 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα 327.637,07 510.111,79 327.033,87 509.509,87 

Ξηζησηηθνί ηφθνη (114.385,30) (101.371,70) (114.385,30) (101.371,70) 

Απνηειέζκαηα απφ 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 41.204,80 37.081,15 0,00 0,00 

χλνιν 254.456,57 445.821,24 212.648,57 408.138,17 

 
 
7.23 Φφξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

επί θεξδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σξεζηκνπνηεζείζεο 

πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

πεξηφδνπ (έμνδν) 17.330,57 15.477,02 17.322,75 15.459,61 

χλνιν 17.330,57 15.477,02 17.322,75 15.459,61 

 
 
7.24 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Εεκία απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 28.663,24 34.186,71 

χλνιν 0,00 0,00 28.663,24 34.186,71 

 

 
7.25 Δξγαδφκελνη ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Άηνκα 122 136 89 102 
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7.26 Κέξδε αλά κεηνρή 

 
Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε 

(ίδηεο κεηνρέο) 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -35.807,48 -725.448,76 66.095,11 -649.311,54 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 

κεηνρψλ 34.176.280 34.176.280 34.176.280 34.176.280 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή -0,0010 -0,0212 0,0019 -0,0190 

 

7.27 Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

 
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο, 

πέξαλ απφ ηελ θαηαβνιή ηφθνπ 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ.  

 

7.28 Δλδερφκελα 

 
Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ 

επξψ  163.160,79 ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο 

επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

νκίινπ. 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Καξηίνπ 2010 

 

 39 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 

«Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ.Ππγθεθξηκέλα δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο  εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε απηφλ θαη λα 

εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο 

έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ 

θαη δελ ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή 

νξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ 

ΔΚΞΝΟΗΝ ΜΙΔΗΑΠ 6.991.994,59 6.149.168,88 6.886.771,33 5.851.831,85 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ 

ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 869.169,11 785.781,13 869.169,11 785.781,13 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ 

ΞΙΑΛΗΠΚΑ  6.513,42 19.968,65 6.513,42 19.968,65 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 

ΜΙΔΗΑΠ 16.545,87 15.707,52 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 7.884.222,99 6.970.626,18 7.762.453,86 6.657.581,63 
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9. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη 

ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ξνζά ζε επξψ Όκηινο Δηαηξεία 

 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009 

α) Έζνδα 181.974,85 18.450,27 491.171,86 256.683,52 

β) Έμνδα 103.756,51 2.508,22 103.756,51 2.508,22 

γ) Απαηηήζεηο 374.824,03 33.932,53 1.817.985,42 1.501.255,23 

δ) πνρξεψζεηο 158.110,01 39.325,27 507.407,01 400.832,34 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ 

ηεο δηνίθεζεο 125.662,88 114.138,93 112.959,18 91.213,77 

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ (ζπγαηξηθψλ) κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ 

βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  

 
10. ΔΠΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΜΗΣΡΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Πηηο 28.12.2009 θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Κ.Α.Δ.), ε ππ. Αξηζκ. Θ2-

12420/28.12.2009 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ απφ ηελ 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ. 

Ρα ζηνηρεία 31.03.2009 ηνπ Νκίινπ, παξαηίζεληαη φπσο δεκνζηεχζεθαλ απφ ηε κεηξηθή 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Ρα ζηνηρεία ηεο «αξρηθήο δεκνζίεπζεο» αθνξνχλ 

ζηα δεκνζηεπζέληα απφ ηελ εηαηξεία ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ ζηνηρεία ηεο 31.03.2009.Ρα ζηνηρεία 

ηεο «αλαδηαηχπσζεο» αθνξνχλ ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία απφ ηελ κεηξηθή ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ 

θαηά ηελ 31.03.2009. 

Ρα ζηνηρεία 31.03.2009 ηεο Δηαηξείαο, αλαδηαηππψζεθαλ κε ηα ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα ζηνηρεία ηεο 31.03.2010. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΟΜΙΛΟΤ 01.01.2009-31.03.2009 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 

 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ 
 

ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ   

 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα  ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

11.956.454,04 24.862.532,33 12.906.078,29 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
31.139,61 93.151,03 62.011,42 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
910.312,46 1.007.812,46 97.500,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 
569.254,58 681.904,44 112.649,86 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
38.213,71 50.268,07 12.054,36 

 
13.505.374,40 26.695.668,33 13.190.293,93 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   

Απνζέκαηα 
6.641.501,28 14.617.782,88 7.976.281,60 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 
11.900.200,59 26.708.892,66 14.808.692,07 

Ινηπέο απαηηήζεηο 
809.259,53 2.062.909,26 1.253.649,73 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
478.087,69 4.779.354,20 4.301.266,51 

 
19.829.049,09 48.168.939,00 28.339.889,91 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
33.334.423,49 74.864.607,33 41.530.183,84 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 
   

Κεηνρηθφ θεθάιαην 
5.131.803,60 16.402.836,04 11.271.032,44 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 
6.280.297,42 6.280.297,42 0,00 

Απνζεκαηηθά 
1.964.305,90 8.618.795,79 6.654.489,89 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν 
-597.655,73 -4.638.232,87 -4.040.577,14 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 
12.778.751,19 26.663.696,38 13.884.945,19 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
0,00 2.360,96 2.360,96 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
12.778.751,19 26.666.057,34 13.887.306,15 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 
1.393.119,50 12.011.839,50 10.618.720,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 
1.221.831,19 2.634.567,90 1.412.736,71 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

392.293,50 670.283,61 277.990,11 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 
200.000,00 533.566,41 333.566,41 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
0,00 6.659,60 6.659,60 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
3.207.244,19 15.856.917,02 12.649.672,83 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 
971.690,14 3.677.948,43 2.706.258,29 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 
15.602.400,95 25.226.420,21 9.624.019,26 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
199.880,37 409.840,19 209.959,82 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
574.456,65 3.027.424,14 2.452.967,49 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
17.348.428,11 32.341.632,97 14.993.204,86 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 
20.555.672,30 48.198.549,99 27.642.877,69 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

33.334.423,49 74.864.607,33 41.530.183,84 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 01.01.2009-31.03.2009 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 

ΑΡΥΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 

    

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 3.379.764,32 6.970.626,18 3.590.861,86 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ -2.701.002,11 -5.712.196,63 -3.011.194,52 

Μηθηά Κέξδε 678.762,21 1.258.429,55 579.667,34 

Άιια Έζνδα 133.596,18 190.848,17 57.251,99 

Έμνδα Γηνηθήζεσο -284.387,57 -517.433,78 -233.046,21 

Έμνδα Γηαζέζεσο -558.353,02 -1.163.051,08 -604.698,06 

Άιια Έμνδα -13.362,00 -32.943,36 -19.581,36 

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ 

απνη/ησλ -43.744,20 -264.150,50 -220.406,30 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 82.608,52 101.371,70 18.763,18 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα -231.185,61 -510.111,79 -278.926,18 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο -37.081,15 -37.081,15 0,00 

Κέξδε πξν θφξσλ -229.402,44 -709.971,74 -480.569,30 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -10.800,77 -15.477,02 -4.676,25 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο -240.203,21 -725.448,76 -485.245,55 

    

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα 0,00 0,00 0,00 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ -240.203,21 -725.448,76 -485.245,55 

    

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 

θαηαλέκνληαη ζε     

Κεηφρνπο Δηαηξείαο -240.203,21 -725.449,97 -485.246,76 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο 0,00 1,21 1,21 

    

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 

θαηαλέκνληαη ζε     

Κεηφρνπο Δηαηξείαο -240.203,21 -725.449,97 -485.246,76 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο 0,00 1,21 1,21 

    

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή –

βαζηθά ζε επξψ -0,0264 -0,0212 0,0052 

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ       

απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 40.571,48 -142.805,78 -183.377,26 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 01.01.2009-31.03.2009 
 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 

λένλ χλνιν 

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο χλνιν Καζαξήο Θέζεο 

Τπφινηπα 01.01.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,58 656.271,35 -357.452,52 13.018.954,43 0,00 13.018.954,43 

Απνηέιεζκα (δεκία) πεξηφδνπ     -240.203,21 -240.203,21 0,00 -240.203,21 

Τπφινηπα 31.03.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,58 656.271,35 -597.655,73 12.778.751,22 0,00 12.778.751,22 

πγρψλεπζε κεηξηθήο 11.271.032,44 0,00 6.004.013,21 650.476,68 -4.040.577,14 13.884.945,19 2.360,96 13.887.306,15 

Τπφινηπα 31.03.2009 
16.402.836,04 6.280.297,42 7.312.047,79 1.306.748,03 -4.638.232,87 26.663.696,41 2.360,96 26.666.057,37 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Καξηίνπ 2010 

 

44 

KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 01.01.2009-31.03.2009 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Θέξδε πξν θφξσλ  
-229.402,44 -709.971,74 -480.569,30 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
   

Απνζβέζεηο  
84.315,68 121.344,72 37.029,04 

Ξξνβιέςεηο  
11.832,50 11.832,50 0,00 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 
0,00 10.634,31 10.634,31 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 
37.081,15 37.081,15 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

-82.608,52 -101.371,70 -18.763,18 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
231.185,61 510.111,79 278.926,18 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

   

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  
223.669,81 1.377.709,96 1.154.040,15 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  
463.043,05 4.856.229,50 4.393.186,45 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 
336.862,58 -1.165,73 -338.028,31 

Μείνλ: 
   

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 
-231.185,61 -510.111,79 -278.926,18 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 
67.956,99 61.906,65 -6.050,34 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (α)  

912.750,80 5.664.229,62 4.751.478,82 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
   

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 

0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 
-68.261,78 -84.355,50 -16.093,72 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  

0,00 0,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 
82.608,52 101.371,70 18.763,18 

Κεξίζκαηα 
0,00 0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (β)  

14.346,74 17.016,20 2.669,46 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
   

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  
-680.662,24 -3.071.147,38 -2.390.485,14 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  
0,00 0,00 0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

-16.066,83 -16.066,83 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 
0,00 0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ)  

-696.729,07 -3.087.214,21 -2.390.485,14 

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλαµα πεξηφδνπ (α) + (β) + 
(γ) 

230.368,47 2.594.031,61 2.363.663,14 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα έλαξμεο 
πεξηφδνπ  

247.719,22 2.185.322,59 1.937.603,37 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα ιήμεο 
πεξηφδνπ 

478.087,69 4.779.354,20 4.301.266,51 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 01.01.2009-31.03.2009 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 

 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ 
 

ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ   

 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα  ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

11.956.454,04 24.780.705,61 12.824.251,57 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
31.139,61 93.151,03 62.011,42 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
1.000.074,14 1.462.888,90 462.814,76 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 
569.254,58 663.904,52 94.649,94 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
38.213,71 42.714,31 4.500,60 

 
13.595.136,08 27.043.364,37 13.448.228,29 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
   

Απνζέκαηα 
6.641.501,28 14.184.820,45 7.543.319,17 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 
11.900.200,59 25.951.306,63 14.051.106,04 

Ινηπέο απαηηήζεηο 
809.259,53 2.043.344,39 1.234.084,86 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
478.087,69 4.379.588,73 3.901.501,04 

 
19.829.049,09 46.559.060,20 26.730.011,11 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
33.424.185,17 73.602.424,57 40.178.239,40 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 
   

Κεηνρηθφ θεθάιαην 
5.131.803,60 16.166.971,04 11.035.167,44 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 
6.280.297,42 6.280.297,42 0,00 

Απνζεκαηηθά 
1.964.305,90 8.562.157,76 6.597.851,86 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν 
-507.894,05 -4.684.283,65 -4.176.389,60 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
12.868.512,87 26.325.142,57 13.456.629,70 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
   

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 
1.393.119,50 12.011.839,50 10.618.720,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 
1.221.831,19 2.633.275,49 1.411.444,30 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

392.293,50 585.163,94 192.870,44 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 
200.000,00 496.100,00 296.100,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
0,00 6.659,60 6.659,60 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
3.207.244,19 15.733.038,53 12.525.794,34 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 
971.690,14 2.912.341,86 1.940.651,72 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 
15.602.400,95 25.226.420,21 9.624.019,26 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
199.880,37 398.431,51 198.551,14 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
574.456,65 3.007.049,89 2.432.593,14 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
17.348.428,11 31.544.243,47 14.195.815,36 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 
20.555.672,30 47.277.282,00 26.721.609,70 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

33.424.185,17 73.602.424,57 40.178.239,40 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 01.01.2009-31.03.2009 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 

ΑΡΥΙΚΗ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 

    

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 3.379.764,32 6.657.581,63 3.277.817,31 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ -2.701.002,11 -5.496.986,89 -2.795.984,78 

Μηθηά Κέξδε 678.762,21 1.160.594,74 481.832,53 

Άιια Έζνδα 133.596,18 183.969,33 50.373,15 

Έμνδα Γηνηθήζεσο -284.387,57 -484.929,41 -200.541,84 

Έμνδα Γηαζέζεσο -558.353,02 -1.057.521,97 -499.168,95 

Άιια Έμνδα -13.362,00 -27.826,45 -14.464,45 
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ -43.744,20 -225.713,76 -181.969,56 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 82.608,52 101.371,70 18.763,18 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα -231.185,61 -509.509,87 -278.324,26 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε πξν θφξσλ -192.321,29 -633.851,93 -441.530,64 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -10.800,77 -15.459,61 -4.658,84 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο -203.122,06 -649.311,54 -446.189,48 

    

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα 0,00 -34.186,71 -34.186,71 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ -203.122,06 -683.498,25 -480.376,19 

    
Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 
θαηαλέκνληαη ζε     

Κεηφρνπο Δηαηξείαο -203.122,06 -649.311,54 -446.189,48 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 

    
Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε     

Κεηφρνπο Δηαηξείαο -203.122,06 -683.498,25 -480.376,19 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 

    
Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή –
βαζηθά ζε επξψ -0,0059 -0,0190 -0,0131 
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ       
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 40.571,48 -108.185,16 -148.756,64 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 01.01.2009-31.03.2009 
 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 

λένλ χλνιν 

Τπφινηπα 01.01.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,55 656.271,35 -304.771,99 13.071.634,93 

Απνηέιεζκα (δεκία) πεξηφδνπ     -203.122,06 -203.122,06 

Τπφινηπα 31.03.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,55 656.271,35 -507.894,05 12.868.512,87 

πγρψλεπζε κεηξηθήο 11.035.167,44 0,00 5.997.421,80 600.430,06 -4.176.389,60 13.456.629,70 

Τπφινηπα 31.03.2009 
16.166.971,04 6.280.297,42 7.305.456,35 1.256.701,41 -4.684.283,65 26.325.142,57 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΡΗΗ 01.01.2009-31.03.2009 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Θέξδε πξν θφξσλ  
-192.321,29 -633.851,93 -441.530,64 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
   

Απνζβέζεηο  
84.315,68 117.528,60 33.212,92 

Ξξνβιέςεηο  
11.832,50 11.832,50 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

-82.608,52 -101.371,70 -18.763,18 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
231.185,61 509.509,87 278.324,26 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

   

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  
223.669,81 1.422.214,87 1.198.545,06 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  
463.043,05 4.264.678,03 3.801.634,98 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 
336.862,58 600.263,43 263.400,85 

Μείνλ: 
   

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα 
-231.185,61 -509.509,87 -278.324,26 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 
67.956,99 67.956,99 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (α)  

912.750,80 5.749.250,79 4.836.499,99 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
   

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 

0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 
-68.261,78 -84.355,50 -16.093,72 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  

0,00 0,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 
82.608,52 101.371,70 18.763,18 

Κεξίζκαηα 
0,00 0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (β)  

14.346,74 17.016,20 2.669,46 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
   

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  
-680.662,24 -3.071.147,38 -2.390.485,14 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  
   

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

-16.066,83 -16.066,83 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 
0,00 0,00 0,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ)  

-696.729,07 -3.087.214,21 -2.390.485,14 

Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλαµα πεξηφδνπ (α) + (β) + 
(γ) 

230.368,47 2.679.052,78 2.448.684,31 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα έλαξμεο 
πεξηφδνπ  

247.719,22 1.700.535,95 1.452.816,73 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα ιήμεο 
πεξηφδνπ 

478.087,69 4.379.588,73 3.901.501,04 
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11. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί πξνο ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ Θαηάζηεκα Ιεπθσζίαο ππέξ ηεο ζπγγελνχο 

ηεο INTERWOOD (CYPRUS ) LTD κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000.000,00 επξψ. 

 
12. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Καξηίνπ 2010, ηα νπνία ζα 

έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

13. ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΔΠΙΣΟΚΙΟΤ 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξεία 

εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ δάλεηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο 

ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά +/- 100bps πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο ζεσξείηαη εχινγε. 
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Δηαηξεία 2009 Λνγηζηηθή Αμία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 9.211.000,00 -92.110,00 92.110,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 24.500.000,00 -245.000,00 245.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

25%  84.277,50 -84.277,50 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -252.832,50 252.832,50 

 

Δηαηξεία 2010 Λνγηζηηθή Αμία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 9.211.000,00 -92.110,00 92.110,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 24.300.000,00 -243.000,00 243.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

24%  80.426,40 -80.426,40 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -254.683,60 254.683,60 

 

Διεπζίλα, 25ε  Κατνπ 2010 

 

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 
 

 
 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
 

 

 
 

 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 
 

 
 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο       Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Μαξηίνπ 2010 

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος Δηαιπείαρ :

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό 

ςμβούλιο ηυν οικονομικών καηαζηάζευν : 25-Ματ-10

Νόμιμορ Δλεγκηήρ :

Δλεγκηική εηαιπεία : ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ - Τπεύζπλνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ - Δθηειεζηηθό Μέινο

Σύπορ Έκθεζηρ Δλέγσος : ΓΔΡΑΡΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ - Με Δθηειεζηηθό Μέινο

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Κύθινο εξγαζηώλ 7.884,22 6.970,63 7.762,45 6.657,58

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα  πάγηα ζηνηρεία 24.934,68 25.047,89 24.813,15 24.922,38 Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) 1.654,26 1.258,43 1.571,61 1.160,59

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50,74 55,70 50,74 55,70 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 911,07 952,27 1.344,16 1.372,83 ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 235,98 (264,15) 296,07 (225,71)

Λνηπά κή θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 797,46 812,42 776,19 791,11 Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (18,48) (709,97) 83,42 (633,85)

26.693,95 26.868,28 26.984,24 27.142,02 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (35,81) (725,45) 66,10 (649,31)

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία

Απνζέκαηα 11.452,48 11.728,09 11.128,54 11.485,99     -Ιδιοκτήτες μητρικής (35,68) (725,45) 66,10 (649,31)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 26.552,01 27.856,68 26.253,16 27.332,13     -Δικαιώματα μειοψηφίας (0,13) 0,00 0,00 0,00

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.565,54 2.863,23 5.218,64 2.557,11 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00 0,00 (28,66) (34,19)

43.570,03 42.448,00 42.600,34 41.375,23 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (35,81) (725,45) 37,43 (683,50)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 70.263,98 69.316,28 69.584,58 68.517,25     -Ιδιοκτήτες μητρικής (35,68) (725,45) 37,43 (683,50)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ     -Δικαιώματα μειοψηφίας (0,13) 0,00 0,00 0,00

Μεηνρηθό Κεθάιαην 16.402,84 16.402,84 16.166,97 16.166,97

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 9.438,99 9.474,67 9.500,63 9.463,20 Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά 

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν ιδιοκηηηών (ζε €) -0,0010 -0,0212 0,0019 -0,0190

μηηπικήρ                              (α) 25.841,83 25.877,51 25.667,60 25.630,17 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

Γικαιώμαηα  μειοτηθίαρ    (β) 2,03 2,16 0,00 0,00 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 369,79 (142,81) 425,78 (108,19)

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν       (γ)=(α)+(β) 25.843,86 25.879,67 25.667,60 25.630,17

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 9.211,70 9.211,70 9.211,70 9.211,70

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.827,09 3.845,69 3.746,60 3.765,17

13.038,79 13.057,39 12.958,30 12.976,87

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 24.309,12 24.505,58 24.309,12 24.505,58 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.072,21 5.873,64 6.649,56 5.404,63 ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν έναπξηρ πεπιόδος

31.381,33 30.379,22 30.958,68 29.910,21 (01/01/2010 & 01/01/2009 ανηίζηοισα) 25.879,67 27.391,50 25.630,17 27.008,64

ύνολο ςποσπεώζευν        (δ) 44.420,12 43.436,61 43.916,98 42.887,08 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (ζπλε-

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ρηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) (35,81) (725,45) 37,43 (683,50)

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ                  (γ)+(δ) 70.263,98 69.316,28 69.584,58 68.517,25 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 

Αγνξέο/Πσιήζεηο Ηδίσλ Μεηνρώλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν λήξηρ πεπιόδος

(31/3/2010 & 31/3/2009 ανηίζηοισα) 25.843,86 26.666,05 25.667,60 26.325,14

2.   Ζ εθθξεκνύζα ζην ηΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνζνύ 163.160,79 επξώ ζεσξείηαη 

      όηη ζα έρεη  επλνΪθή έθβαζε.  Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, νη νπνίεο 

      έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ  ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Έμμεζη Μέθοδορ

3.   Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πξόβιεςε θόξσλ  γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ζε πνζό επξώ 258.570,86 θαη ν Όκηινο 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

     ζε πνζό επξώ 276.506,55 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

4.   Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ  122 άηνκα ηνπ Οκίινπ θαη 89 άηνκα ηεο Δηαηξείαο, έλαληη  136 Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (18,48) (709,97) 83,42 (633,85)

      ηνπ Οκίινπ θαη 102 ηεο Δηαηξείαο ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηόδνπ. Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

5.   Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηε κεηξηθή,ηε ζπγγελή εηαηξεία θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα Απνζβέζεηο 133,81 121,34 129,71 117,53

      ηνπ Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο εμήο (ζε επξώ): ΟΜΗΛΟ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πξνβιέςεηο 0,00 11,83 0,00 11,83

31/3/2010 31/3/2010 Λνηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 0,57 10,63 0,00 0,00

       α)  Έζνδα 181,97 491,17 Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 41,20 37,08 0,00 0,00

       β)  Έμνδα 103,76 103,76 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε  θαη δεκίεο) επελδπηηθήο

       γ)  Απαηηήζεηο 374,82 1.817,99 δξαζηεξηόηεηαο (114,39) (101,37) (114,39) (101,37)

       δ)  Τπνρξεώζεηο 158,11 507,41 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 327,64 510,11 327,03 509,51

       ε)  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

          ηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 125,66 112,96 ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

      ζη) Απαηηήζεηο από Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

          θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 275,04 1.377,71 357,45 1.422,21

      δ)  Τπνρξεώζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ (64,85) 4.856,23 (56,40) 4.264,68

          θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 (Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.467,88 (1,17) 1.268,77 600,26

6.    Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ε κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζζεθε θαζώο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο Μείνλ:

      ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (327,64) (510,11) (327,03) (509,51)

      ζεκείσζε 1.2 απηώλ.Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (34,16) 61,91 (30,66) 67,96

7.  ηηο 28.12.2009 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ (Μ.Α.Δ.), ε ππ΄αξηζκ. Κ2-12420/28.12.2009 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

      Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο εηαηξείαο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ ύνολο ειζποών/(εκποών) από

      από ηελ ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ. Σα ζηνηρεία 31/03/2010 ηνπ Οκίινπ, παξαηίζεληαη όπσο απηά δεκνζηεύζεθαλ από ηε κεηξηθή λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (α) 1.686,62 5.664,22 1.637,90 5.749,25

     ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ, θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.Σα ζηνηρεία 31/03/2010 ηεο Δηαηξείαο αλαδηαηππώζεθαλ κε ηα ζηνηρεία Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

     ηεο κεηξηθήο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ ώζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα ζηνηρεία ηεο 31/03/2010. Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ

8.  Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αθνξνύλ δεκία απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο γηα ηελ εηαηξεία, πνζνύ επξώ 28.663,24 γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

    πεξίνδν θαη 34.186,71 γηα ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

9.   ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππήξραλ ίδηεο κεηνρέο. ζηνηρείσλ (15,64) (84,36) (15,52) (84,36)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ

θαη άπισλ παγίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 114,39 101,37 114,39 101,37

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

ύνολο ειζποών/(εκποών) από

επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (β) 98,75 17,01 98,87 17,01

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Γάλεηα αλαιεθζέληα/εμνθιεζέληα (196,46) (3.071,15) (196,46) (3.071,15)

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ           Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ κηζζώζεηο (ρξεσιύζηα) (18,47) (16,07) (18,47) (16,07)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 0,00 0,00

ύνολο ειζποών/(εκποών) από

ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΓΔΡΑΡΓΖ σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   (γ) (214,93) (3.087,22) (214,93) (3.087,22)

(Α.Γ.Σ. Ν 105765) Καθαπή αύξηζη/(μείυζη) ζηα ηαμειακά

διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος  (α)+(β)+(γ) 1.570,44 2.594,01 1.521,84 2.679,04

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

 έναπξηρ πεπιόδος 1.346,54 2.185,32 1.092,55 1.700,54

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

 λήξηρ πεπιόδος 2.916,98 4.779,33 2.614,39 4.379,58

Γήκνο Διεπζίλαο, Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη ΣΚ 192 00  -  ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 13709/06/Β/86/148

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2010

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο ΚεθαιαηαγνξάοΣα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ  από ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε,πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΓΔΡΑΡΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό Μέινο

ΜΑΓΟΤΡΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό Μέινο

ΦΛΩΡΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - Με Δθηειεζηηθό Μέινο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΠΑΠΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Πξόεδξνο - Με Δθηειεζηηθό Μέινο

http://www.xylemboria.gr ΓΔΡΑΡΓΗ ΟΦΙΑ - Αληηπξόεδξνο - Με Δθηειεζηηθό Μέινο

ΣΑΜΠΟΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο

1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. € πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ

ΔΦΡΑΙΜΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ - Αλεμάξηεην Μή  Δθηειεζηηθό Μέινο

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Διεπζίλα, 25/5/2010

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

1.   Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 7.11 ησλ Δηήζησλ 

     Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

(Α.Γ. 8374/2000 Α΄ ΣΑΞΔΩ)

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Π. ΠΑΠΠΑ

(Α.Γ.Σ. ΑΔ 083279)

ΔΤΣΤΥΗΟ Μ.ΠΑΠΑΓΑΚΖ

(Α.Γ.Σ. Υ 564818)

Ο ΟΜΙΛΟ

 


