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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµ 30.09.2010  31.12.2009  30.09.2010  31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 7.1 24.764.743,31  25.047.886,35  24.651.406,72  24.922.375,88 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.2 25.318,64  55.701,38  25.318,64  55.701,38 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς 
επιχειρήσεις 7.3 890.592,99  952.271,79  1.373.656,82  1.372.825,81 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.15 729.414,18  753.367,55  716.543,04  741.408,62 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  47.531,68  59.050,27  38.841,80  49.697,80 

  26.457.600,80  26.868.277,34  26.805.767,02  27.142.009,49 
         

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα 7.4 10.487.148,13  11.728.092,19  10.234.506,18  11.485.991,64 

Απαιτήσεις από πελάτες 7.5 25.601.945,01  27.856.684,72  25.359.153,40  27.332.130,99 

Λοιπές απαιτήσεις 7.5 1.948.271,14  1.516.688,99  1.825.736,21  1.464.557,13 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.6 799.244,46  1.346.536,98  587.090,13  1.092.550,71 

  38.836.608,74  42.448.002,88  38.006.485,92  41.375.230,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  65.294.209,54  69.316.280,22  64.812.252,94  68.517.239,96 

         

         

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μετοχικό κεφάλαιο 7.7 16.402.836,04  16.402.836,04  16.166.971,04  16.166.971,04 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 7.8 5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18 

Αποθεµατικά 7.8 8.618.826,07  8.618.826,07  8.562.157,76  8.562.157,76 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο  -5.283.366,43  -5.071.526,73  -5.077.632,14  -5.026.333,82 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδοκτητών 
µητρικής  25.665.669,86  25.877.509,56  25.578.870,84  25.630.169,16 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.825,18  2.157,18  0,00  0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  25.667.495,04  25.879.666,74  25.578.870,84  25.630.169,16 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 7.9 9.211.700,00  9.211.700,00  9.211.700,00  9.211.700,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.15 2.680.391,92  2.662.042,69  2.678.738,02  2.659.066,01 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.10 548.021,60  559.658,99  483.667,00  500.056,39 

Λοιπές προβλέψεις 7.11 276.506,55  276.506,55  258.570,86  258.570,86 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.9 279.697,23  347.478,06  279.697,23  347.478,06 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  12.996.317,30  13.057.386,29  12.912.373,11  12.976.871,32 
         

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 7.12 1.604.970,44  2.450.918,29  1.341.197,62  2.056.201,46 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 7.13 20.841.528,04  24.505.584,60  20.841.528,04  24.505.584,60 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.14 505.097,86  371.806,47  484.171,68  331.947,64 

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.12 3.678.800,86  3.050.917,83  3.654.111,65  3.016.465,78 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  26.630.397,20  30.379.227,19  26.321.008,99  29.910.199,48 

Σύνολο Υποχρεώσεων  39.626.714,50  43.436.613,48  39.233.382,10  42.887.070,80 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  65.294.209,54  69.316.280,22  64.812.252,94  68.517.239,96 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (01/01/-30/09/2010) – (01/01/-30/09/2009) 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµ 30.09.2010  30.09.2009  30.09.2010  30.09.2009 
         

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 7.16 23.804.112,91  26.850.482,96  23.208.225,76  25.863.989,30 
Κόστος Πωλήσεων 7.17 -18.761.156,60  -21.887.392,51  -18.524.818,39  -21.255.033,97 

Μικτά Κέρδη  5.042.956,31  4.963.090,45  4.683.407,37  4.608.955,33 

Άλλα Έσοδα 7.18 568.349,95  658.737,98  556.383,61  653.002,78 

Έξοδα ∆ιοικήσεως 7.20 -1.544.779,17  -1.676.560,38  -1.416.582,56  -1.543.377,62 
Έξοδα ∆ιαθέσεως 7.21 -3.124.539,71  -3.621.762,49  -2.787.081,63  -3.267.374,64 

Άλλα Έξοδα 7.19 -112.574,69  -115.943,16  -107.084,81  -112.761,06 
Κέρδη προ φόρων , τόκων και 
επενδυτικών αποτ/των  829.412,69  207.562,40  929.041,98  338.444,79 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 7.22 269.689,94  311.633,69  268.710,28  310.675,24 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 7.22 -1.207.292,93  -1.217.118,34  -1.205.344,00  -1.214.924,96 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 7.22 -61.678,80  -113.956,06  0,00  0,00 

Κέρδη/ζηµιές προ φόρων  -169.869,10  -811.878,31  -7.591,74  -565.804,93 

Φόρος εισοδήµατος 7.23 -42.302,60  -15.912,89  -44.537,59  -7.719,86 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους  -212.171,70  -827.791,20  -52.129,33  -573.524,79 

         

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/έξοδα 7.24 0,00  0,00  831,01  -123.608,16 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  -212.171,70  -827.791,20  -51.298,32  -697.132,95 

         

         

Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
κατανέµονται σε          

Μετόχους Εταιρείας  -211.839,70  -827.661,68  -52.129,33  -573.524,79 

Μετόχους Μειοψηφίας  -332,00  -129,52  0,00  0,00 

         
Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
κατανέµονται σε          

Μετόχους Εταιρείας  -211.839,70  -827.661,68  -51.298,32  -697.132,95 

Μετόχους Μειοψηφίας  -332,00  -129,52  0,00  0,00 

         
Βασικά Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή  7.25 -0,0062  -0,0242  -0,0015  -0,0168 

         
Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών 
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων  1.225.422,49  598.603,45  1.311.861,80  717.892,23 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (01/07/-30/09/2010) – (01/07/-30/09/2009) 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµ 

01.07-
30.09.2010  

01.07-
30.09.2009  

01.07-
30.09.2010  

01.07-
30.09.2009 

         

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 7.16 
6.393.710,88  9.714.865,91  6.207.560,22  9.402.633,81 

Κόστος Πωλήσεων 7.17 
-5.105.924,65  -7.855.714,97  -5.033.691,06  -7.699.086,48 

Μικτά Κέρδη  
1.287.786,23  1.859.150,94  1.173.869,16  1.703.547,33 

Άλλα Έσοδα 7.18 
182.284,57  242.664,39  179.056,71  249.751,33 

Έξοδα ∆ιοικήσεως 7.20 
-478.950,74  -471.489,11  -446.927,68  -424.654,78 

Έξοδα ∆ιαθέσεως 7.21 
-930.256,44  -1.185.165,41  -823.762,73  -1.053.337,62 

Άλλα Έξοδα 7.19 
-12.611,00  -29.629,67  -10.711,06  -34.350,97 

Κέρδη προ φόρων , τόκων και 

επενδυτικών αποτ/των  
48.252,62  415.531,14  71.524,40  440.955,29 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 
7.22 73.242,16  84.599,72  72.658,76  84.599,72 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 7.22 
-461.466,68  -311.422,24  -460.794,45  -310.467,82 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 
7.22 29.549,21  -19.680,07  0,00  0,00 

Κέρδη/ζηµιές προ φόρων  
-310.422,69  169.028,55  -316.611,29  215.087,19 

Φόρος εισοδήµατος 7.23 
-7.110,31  30.074,53  -7.118,35  31.799,98 

Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους  
-317.533,00  199.103,08  -323.729,64  246.887,17 

  
       

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/έξοδα 
7.24 0,00  0,00  4.154,32  -10.965,91 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  
-317.533,00  199.103,08  -319.575,32  235.921,26 

  
       

Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 

κατανέµονται σε   
       

Μετόχους Εταιρείας  
-317.430,40  199.153,12  -323.729,64  246.887,17 

Μετόχους Μειοψηφίας  
-102,60  -50,04  0,00  0,00 

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

κατανέµονται σε   
       

Μετόχους Εταιρείας  
-317.430,40  199.153,12  -319.575,32  235.921,26 

Μετόχους Μειοψηφίας  
-102,60  -50,04  0,00  0,00 

Βασικά Κέρδη µετά από φόρους ανά 

µετοχή  7.25 
-0,0093  0,0058  -0,0095  0,0072 

Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών 

αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων  
179.267,16  562.743,59  198.006,00  584.216,37 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτ/τα εις 
νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 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 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 

    -827.661,68 -827.661,68 -129,52 -827.791,20 

Υπόλοιπα 30.09.2009 
16.402.836,04 6.280.297,42 7.312.047,79 1.306.778,28 -4.740.474,86 26.561.484,67 2.230,23 26.563.714,90 

 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτ/τα εις 

νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 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 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα µετά από φόρους     -211.839,70 -211.839,70 -332,00 -212.171,70 

Υπόλοιπα 30.09.2010 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 -5.283.366,43 25.665.669,86 1.825,18 25.667.495,04 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. Λοιπά αποθεµατικά 

Αποτ/τα εις 

νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπα 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 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα µετά από φόρους     -697.132,95 -697.132,95 

Υπόλοιπα 30.09.2009 16.166.971,04 6.280.297,42 7.305.456,35 1.256.701,41 -4.697.918,35 26.311.507,87 

 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. Λοιπά αποθεµατικά Αποτ/τα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπα 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 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα µετά από φόρους     -51.298,32 -51.298,32 

Υπόλοιπα 30.09.2010 16.166.971.04 5.927.374.18 7.305.456.35 1.256.701.41 -5.077.632,14 25.578.870,74 
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IV.KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009  1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες        

Κέρδη προ φόρων  -169.869,10 -811.878,31  -7.591,74 -565.804,93 

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις  396.009,80 391.041,05  382.819,82 379.447,44 

Προβλέψεις  -11.637,39 -362.383,77  -16.389,39 -318.142,65 

Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές 9.395,75 616,31  0,00 0,00 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 61.678,80 113.956,06  0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -269.689,94 -325.821,95  -268.710,28 -325.213,10 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.207.292,93 1.215.745,94  1.205.344,00 1.214.924,96 
Πλέον / Μείον : προσαρµογές για µεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  1.244.548,25 4.920.135,37  1.251.485,46 4.827.440,09 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  2.095.270,80 1.104.798,16  1.622.654,51 146.831,52 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -258.127,81 -267.498,52  151.605,99 899.533,49 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.207.292,93 -1.215.745,94  -1.205.344,00 -1.214.924,96 

Καταβεβληµένοι φόροι -100.925,80 0,00  -90.425,50 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.996.653,36 4.762.964,50  3.025.448,87 5.044.091,86 

Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00  0,00 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -95.484,01 -449.412,56  -81.467,92 -442.865,01 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων  0,00 25.499,22  0,00 20.499,22 

Τόκοι εισπραχθέντες 269.689,94 310.675,24  268.710,28 310.675,24 

Μερίσµατα 0,00 0,00  0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  174.205,93 -113.238,10  187.242,36 -111.690,55 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και υπέρ 
το άρτιο 0,00 0,00  0,00 0,00 

∆άνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα -3.664.056,56 -6.391.182,83  -3.664.056,56 -6.391.182,83 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -54.095,25 -52.856,87  -54.095,25 -52.856,87 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00  0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  -3.718.151,81 -6.444.039,70  -3.718.151,81 -6.444.039,70 
Καθαρή (µείωση) / αύξηση  στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) -547.292,52 -1.794.313,30  -505.460,58 -1.511.638,39 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου  1.346.536,98 2.185.322,59  1.092.550,71 1.700.535,95 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 799.244,46 391.009,29  587.090,13 188.897,56 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 
1.1.  Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1957 (ΦΕΚ 140/18.4.1957). Το 

1974 µετονοµάστηκε σε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική 

Ναυτιλιακή Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (ΦΕΚ 1716/12.08.1974). 

Με την από 09.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εν λόγω εταιρεία µετονοµάστηκε 

σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 

Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.».Είναι εγγεγραµµένη 

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 13709/06/Β/86/148. 

Έχει έδρα το ∆ήµο Ελευσίνας και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι : http:// 

www.xylemboria.gr. 

Η διάρκειά της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της και παρατάθηκε µε την από 

15.11.2004 Β΄Επαναληπτική Καταστατική Γενική Συνέλευση για επιπλέον πενήντα (50) έτη 

δηλ. µέχρι τις 18.04.2057 (ΦΕΚ 325/19.01.2005). 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 

διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της εισαγωγής και εµπορίας πάσης φύσεως ξυλείας 

επεξεργασµένης ή µη, δοµικών υλικών, προϊόντων ξύλου, επεξεργασία ξυλείας και παραγωγή 

πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό τρίτων. 

Στον σκοπό της Εταιρείας συµπεριλαµβάνεται και η οργάνωση και λειτουργία κέντρων διανοµής 

πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών µεταφορών, αποθήκευσης, 

διανοµής και διακίνησης αυτών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. 

Μέχρι σήµερα η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο εν λόγω αντικείµενο για την αποθήκευση, 

διαχείριση και διακίνηση ξυλείας και προϊόντων ξύλου ιδιοκτησίας τρίτων. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης από 1 

Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 

24/11/2010. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους : 

ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Πρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος 

ΓΕΡΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ  Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό µέλος 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2010 
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ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος 

ΜΑ∆ΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μη Εκτελεστικό µέλος 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών - Εκτελεστικό µέλος 

ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μη Εκτελεστικό µέλος 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος 

 

1.2. ∆οµή του Οµίλου 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής και των θυγατρικών της. Ο Όµιλος ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. απαρτίζεται 

από τις εξής εταιρείες : 

Εταιρεία Έδρα 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Μέθοδος 

ενοποίησης 

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Ελευσίνα  99,64% Ολική 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς 99,94% Ολική 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ Πάτρα 34% Καθαρή Θέση 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Κύπρος 40% Καθαρή Θέση 

 

 

 

2.  ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και οι οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και είναι εκφρασµένες σε ευρώ.  

2.2 Ενοποίηση 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας και των ελεγχόµενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η 

εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης µε σκοπό την απόκτηση οφέλους. Τα αποτελέσµατα, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωµατώνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις των 
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θυγατρικών συντάσσονται µε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία. Οι 

διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται 

κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι 

θετική αναγνωρίζεται ως µη αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο, υποκείµενο ετησίως σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων του οµίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και 

εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων της αποκτώµενης. 

Συγγενείς επιχειρήσεις 

Πρόκειται για εταιρείες στις οποίες ασκείται σηµαντική επιρροή ωστόσο δεν είναι θυγατρικές. Οι 

συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες απεικονίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, 

κατά την οποία η επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρµόζεται 

µεταγενέστερα µε κάθε µεταβολή που επέρχεται, µετά από την απόκτηση, στα ίδια κεφάλαια 

της επενδυόµενης επιχείρησης. Το κέρδος ή η ζηµία της επενδύτριας επιχείρησης περιλαµβάνει 

το µερίδιό της, στα αποτελέσµατα χρήσης της επενδυόµενης επιχείρησης.  

 

2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και της εταιρείας, το οποίο 

διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων τοµέων. Γεωγραφικός τοµέας, είναι ένα διακεκριµένο τµήµα του οµίλου και 

της εταιρείας το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό 

περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τοµέων 

που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Ο Όµιλος παρακολουθεί και παρουσιάζει 

τους τοµείς µε βάση τα πωλούµενα προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι 

δραστηριότητες του Οµίλου, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα, θεωρούνται 

ως ένας γεωγραφικός τοµέας. 

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης  

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου και της εταιρείας εκφράζονται σε ευρώ, 

που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν (λειτουργικό 

νόµισµα).  

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών 

που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 
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διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται 

σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µε τις 

υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

2.5 Ενσώµατα πάγια 

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην διάθεση των αγαθών και 

υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισµό, σε εύλογες αξίες, 

µειωµένες µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις ζηµίες αποµείωσης. 

Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα., λοιπός εξοπλισµός) 

απεικονίζονται στον ισολογισµό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, µείον της συσσωρευµένες 

αποσβέσεις. 

Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όλων των ενσώµατων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση 

την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων κατά την µετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα ∆.Λ.Π. την 

1/1/2005. 

Οι αποσβέσεις λογίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων (εκτός από τα 

γήπεδα) χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν µέσω αποτελεσµάτων, 

το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο της 

ωφέλιµης ζωής τους. 

Για την απόσβεση χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές : 

 

Κτίρια 5% 

Μηχανήµατα 15% 

Μεταφορικά µέσα 15-20% 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30% 

Λοιπός εξοπλισµός 15-20% 

 

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού 

στοιχείου, καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης 

αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της 

περιόδου που πραγµατοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό 

κόστος κτήσης.   

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους  δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι 

η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 

κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε 

προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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2.6 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία αφορούν κυρίως τα λογισµικά προγράµµατα , η αξία των οποίων 

περιλαµβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες που απαιτούνται 

προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων 

αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες 

κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. 

Η υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν. 

 
2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται 

σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών 

καταστάσεων. Τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της 

αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη 

αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά 

στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές 

αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

2.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και 

της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων συµπεριλαµβάνει 

την τιµή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη µεταφοράς. Το κόστος 

παραγωγής περιλαµβάνει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα 

αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται για την παραγωγή των 

ιδιοπαραγώµενων προϊόντων (όπου συντρέχει περίπτωση). Το κόστος προσδιορίζεται 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ετήσιου σταθµισµένου µέσου όρου.  

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε 

την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες 

από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος 

και η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση 

του µετοχικού κεφαλαίου ή της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την 

έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των 

επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος 

(εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις 

ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων 

µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν 

συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

2.12 Αποθεµατικά 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εµπορικής Νοµοθεσίας,, η δηµιουργία τακτικού 

αποθεµατικού, µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από 

φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι να φτάσει το ύψος του αποθεµατικού στο 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά διάλυση της εταιρείας, 

µπορεί όµως να συµψηφιστεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 

εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις ως κίνητρα διενέργειας επενδύσεων. 

2.13 ∆ανεισµός 

∆άνεια Τραπεζών 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένες µε τα 

τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

2.14 Φορολογία Εισοδήµατος  

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος, περιλαµβάνει τρέχοντες και 

αναβαλλόµενους φόρους.  

(α) Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή 

και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές, που σχετίζονται µε τους πληρωτέους 

φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους 

φόρους εισοδήµατος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούµενες χρήσεις. Οι 

τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και 
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φορολογικούς νόµους, που ισχύουν στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες 

σχετίζονται.  

(β)  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή  που 

αναµένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς, 

που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

2.15 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Ο όµιλος δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό για την 

αφυπηρέτηση παρά µόνο σχέδια καθορισµένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταµεία. 

Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται µε αναλογιστική µελέτη από εγκεκριµένο 

αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στο ποσό που 

έχει αναγνωρισθεί. 

2.16 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για την 

τακτοποίηση της υποχρεώσεως. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής 

οικονοµικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα. 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον 

Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  
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(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο τµηµατικής 

ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

(δ) Έσοδα από δικαιώµατα 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των 

σχετικών συµβάσεων. 

(ε) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή 

όταν εγκρίνονται από την γενική συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο όργανο να τα 

χορηγεί. 

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση 

των µετόχων. 

2.19 Μισθώσεις 

Μισθώσεις, στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές και ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι λοιπές 

µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Ο όµιλος και η εταιρεία ως εκµισθωτές 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα, µε βάση την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.  Τα ποσά που οφείλονται από µισθωτές 

βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως  απαιτήσεις, µε ποσόν ίσο µε την καθαρή 

επένδυση στη µίσθωση.  Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τρόπο που να 

δίνει µία σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης του 

οµίλου. 

Ο όµιλος και η εταιρεία ως µισθωτές 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την 

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων, καταχωρούνται  ως περιουσιακά στοιχεία του οµίλου 

αποτιµώµενα, κατά τη σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφ’ όσον είναι 

µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση 

στον εκµισθωτή καταχωρείται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι 
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µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε 

τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. 

 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο όµιλος και η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο 

τιµών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η 

διαχείριση του διεκπεραιώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει όταν απαιτείται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε 

συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου 

καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός είναι σηµαντικά µειωµένος, λόγω του ότι το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος 

των συναλλαγών (άνω του 90%) γίνεται σε ευρώ. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο όµιλος και η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 

πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Η εταιρεία έχει ένα 

εκτεταµένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει ποσοστό µεγαλύτερο του 

10% του συνολικού τζίρου. Είναι συνεπώς περιορισµένος ο βαθµός επισφαλειών από µη 

είσπραξη απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η 

εταιρεία σχηµατίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισµένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άµεσης 

ρευστότητας διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ικανά όρια 

χρηµατοδότησης από τις συνεργαζόµενες τράπεζες . 

(δ) Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων 

Ο όµιλος και η εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά 

στοιχεία, πολιτική δε του οµίλου και της εταιρείας, είναι να διατηρεί το σύνολο του δανεισµού, 

σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων που προέρχεται από 

τα µακροπρόθεσµα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τον όµιλο και την εταιρεία λόγω 

του χαµηλού ύψους των δανείων αυτών.  
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
α) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική 

της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαµβάνει στο σύνολό 

τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση µε τα Ξένα κεφάλαια, να διαµορφώνεται 40% Ίδια 

Κεφάλαια και 60% Ξένα Κεφάλαια. Περιστασιακά και σε περιόδους χαµηλών τιµών της µετοχής 

και ύπαρξης πλεοναζόντων ταµιακών διαθεσίµων, αγοράζονται ίδιες µετοχές, µε σκοπό την 

πώλησή τους σε περιόδους ανόδου της τιµής, για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. 

β) Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

i. Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την 

διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων 

σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά 

για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 

ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ 

του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική 

Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την 

λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία 

µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του 

Τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 

διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις 

Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

v. Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 

καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την 

Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 

35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 

Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που 
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παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% 

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να 

αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

γ) Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα. 

Ο όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

6. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 

αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση 

επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση 

δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών 

στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε 

θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο 

µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 

καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 
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εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε 

µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε 

εφαρµογή. 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν 

για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα 

περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία 

εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος 

των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το 

λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και 

διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 

οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει 

καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η 

τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος 

κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής 

αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο, καθώς δεν ακολουθεί 

λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.   
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-

reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων 

ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη 

χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να 

επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 

του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   

 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας 

και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

 

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 

και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις 

διακοπείσες δραστηριότητες.  
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∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε 

τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την 

έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη 

κυκλοφορούν στοιχείο.  

 

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο 

περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως 

επενδυτικές δραστηριότητες.  

 

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και 

κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

 

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η 

οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία 

πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας 

λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη 

συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

 

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) 

όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που 

χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και 

δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  
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∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο 

συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) 

διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης 

συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην 

περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν 

σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό 

έλεγχο.   

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο 

Εξωτερικό» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική 

οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, 

εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για 

την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την 

αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού 
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περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 

συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και 

εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός 

από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, 

και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει 

µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές 

του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη 

αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 

πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών 

τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά 

την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να 

αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη 

εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για 

το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα 

εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών 

δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε 

άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου 

µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 

υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο 

και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από 

την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα 

δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή 

δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών 

τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος 

αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, 

δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους 

µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η 

συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 

τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 

συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, 

µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, 

Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 

(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή 

των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία 

τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως 

περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
7.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά εκφρασµένα σε €) 

Όµιλος 

 Γήπεδα οικόπεδα 
Κτίρια κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα/ 
Τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακιν. υπό 
εκτέλεση & 
προκ/λες Σύνολο 

Αξία κτήσεως      
 

  
Κατά την 
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 

Προσθήκες  2010 0,00 61.624,08 243,50 16.323,93 7.592,50 0,00 85.784,01 
Κατά την 
30/09/2010 17.676.203,11 7.475.044,30 372.747,89 807.578,22 817.772,38 197.051,29 27.346.397,19 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Κατά την 
31/12/2009 0,00 906.685,49 201.970,02 417.844,28 686.227,04 0,00 2.212.726,83 

Αποσβέσεις  2010 0,00 206.158,33 29.653,39 76.168,95 43.946,39 0,00 355.927,06 
Τακτοποίηση αποσβ. 
ενοποίησης 0,00 0,00 0,00 12.999,99 0,00 0,00 12.999,99 
Κατά την 
30/09/2010 0,00 1.112.843,82 231.623,41 507.013,22 730.173,43 0,00 2.581.653,88 

Αναπόσβεστη 
αξία        
Κατά την 
30/09/2010 17.676.203,11 6.362.200,48 141.124,48 300.565,00 87.598,95 197.051,29 24.764.743,31 
Κατά την 
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 

 
 

Εταιρεία 

 Γήπεδα οικόπεδα 
Κτίρια κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα/ 
Τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακιν. Υπό 
εκτέλεση & 
προκ/λες Σύνολο 

Αξία κτήσεως       
 

 
Κατά την 
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 

Προσθήκες  2010 0.00 47.772,39 243,50 16.323,93 7.428,10 0,00 71.767,92 
Κατά την 
30/09/2010 17.660.800,88 7.309.804,03 338.959,12 766.723,41 646.340,56 197.051,29 26.919.679,29 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Κατά την 
31/12/2009 0,00 845.541,08 169.707,80 394.114,53 516.172,08 0,00 1.925.535,49 

Αποσβέσεις  2010 0,00 194.480,02 29.477,26 75.182,46 43.597,34 0,00 342.737,08 
Κατά την 
30/09/2010 0,00 1.040.021,10 199.185,06 469.296,99 559.769,42 0,00 2.268.272.57 

Αναπόσβεστη 
αξία        
Κατά την 
30/09/2010 17.660.800,88 6.269.782,93 139.774,06 297.426,42 86.571,14 197.051,29 24.651.406,72 
Κατά την 
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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Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έχει εγγραφεί 

προσηµείωση ύψους 2.850.000,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των 

οποίων ανέρχεται την 30.09.2010 σε 827.000,00 ευρώ. 

 

7.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα και αναλύονται ως εξής: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης     

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 199.380,08 189.780,08 199.380.08 189.780,08 

Προσθήκες  2010 9.700,00 9.600,00 9.700,00 9.600,00 

Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2010 209.080,08 199.380,08 209.080,08 199.380,08 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις     

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 143.678,70 91.394,80 143.678,70 91.394,80 

Αποσβέσεις  2010 40.082,74 52.283,90 40.082,74 52.283,90 

Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2010 183.761,44 143.678,70 183.761,44 143.678,70 

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2010 25.318,64 55.701,38 25.318,64 55.701,38 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 55.701,38 98.385,28 55.701,38 98.385,28 

 
7.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

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

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 0,00 0,00 576.134,32 576.134,32 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟI Α.Ε.Β.Ε. 793.092,99 854.771,79 1.026.393,74 1.026.393,74 

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

ΣΥΝΟΛΟ 793.092,99 854.771,79 1.773.007,88 1.773.007,88 

Πρόβλεψη υποτίµησης 

συµµετοχών  0,00 0,00 -496.851,06 -497.682,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 793.092,99 854.771,79 1.276.156,82 1.275.325,81 

ΣΥΝ.ΞΥΛ. Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  890.592,99 952.271,79 1.373.656,82 1.372.825,81 
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7.4 Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 

Αποθέµατα 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Εµπορεύµατα 8.736.498,92 9.976.904,85 8.483.885,47 9.734.804,30 

Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 1.608.956,35 1.542.840,73 1.608.956,35 1.542.840,73 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 216.456,25 283.138,50 216.456,25 283.138,50 

Σύνολο 10.561.940,02 11.802.884,08 10.309.298,07 11.560.783,53 

Μείον: Πρόβλεψη για 

απαξίωση αποθεµάτων (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) 

Σύνολο 10.487.148,13 11.728.092,19 10.234.506,18 11.485.991,64 

 
7.5 Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις  

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και λοιπές απαιτήσεις Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Πελάτες 9.868.140,07 12.808.567,63 9.605.549,16 12.446.333,04 

Γραµµάτια εισπρακτέα 612.971,29 442.699,98 478.590,29 335.363,68 

Επιταγές εισπρακτέες 13.739.243,70 13.909.185,23 13.877.455,26 13.852.466,96 

Επιταγές σε καθυστέρηση 2.187.741,52 1.530.528,38 2.185.641,52 1.520.428,38 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 348.181,03 211.735,82 348.181,03 211.735,82 

Μείον: Προβλέψεις για 

επισφαλείς πελάτες (1.154.332,60) (1.046.032,32) (1.136.263,86) (1.034.196,89) 

Απαιτήσεις από πελάτες 25.601.945,01 27.856.684,72 25.359.153,40 27.332.130,99 

Αγορές υπό παραλαβή 922.291,63 465.075,40 922.291,63 465.075,40 

Ελλ. ∆ηµόσιο 125.970,03 393.914,74 87.385,88 370.999,36 

Λοιποί Χρεώστες 597.476,31 447.226,70 590.752,30 446.255,78 

Λογαριασµοί διαχ/σεως 

προκ/λων & πιστώσεων 76.316,59 73.407,00 76.316,59 73.407,00 

Προµηθευτές Χ.Υ. 115.092,07 102.210,73 102.912,60 102.210,73 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 39.044,31 11.575,95 37.006,83 6.608,86 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 72.080,20 23.278,47 9.070,38 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 1.948.271,14 1.516.688,99 1.825.736,21 1.464.557,13 
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Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων περιλαµβάνουν αποµειώσεις (προβλέψεις) για επισφαλείς 

απαιτήσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο προβλέψεων 

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

Προβλέψεις χρήσεως 2010 108.300,28 484.096,61 102.066,97 484.096,61 

∆ιαγραφές χρήσεως 2010 0,00 (401.182,28) 0,00 (385.210,31) 

Υπόλοιπο προβλέψεων 

30/09/2010 1.154.332,60 1.046.032,32 1.136.263,86 1.034.196,89 

 

Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε σε 6 

µήνες. Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες θέσεις της 

διοίκησης, τα οποία εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε 

δεδοµένα της αγοράς. 

Η εταιρεία έχει σηµαντική διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σηµαντικές 

συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου µε 

τη λογιστική τους. 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υπάρχει 

αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των 

αρχικών όρων των συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας συνιστούν οι 

σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης 

των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ 

της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων χρηµατοροών που θα εισπραχθούν. 

Ο όµιλος και η εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις 

γίνονται σε ευρώ. 

Η ηλικία των απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής : 

 

 30.09.2010 31.12.2009 

0-90 ηµέρες 7.620.165,61 12.025.776,17 

90-120 ηµέρες 3.675.890,31 4.094.870,44 

120 + ηµέρες 15.199.361,34 12.245.681,27 

 26.495.417,26 28.366.327,88 

 

7.6 Ταµειακά διαθέσιµα  και ισοδύναµα 

 

Τα διαθέσιµα αναλύονται ως εξής : 
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 Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Ταµείο 19.992,57 31.979,29 13.985,75 23.924,60 

Καταθέσεις όψεως 779.251,89 1.314.557,69 573.104,38 1.068.626,11 

Σύνολο 799.244,46 1.346.536,98 587.090,13 1.092.550,71 

 
 
7.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατοµµύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες 

εννιακόσια εβδοµήντα ένα  ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ (16.166.971,04) διαιρούµενο σε 

τριάντα έξι εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαέξι (36.743.116) µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν 

εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (34.176.280) είναι κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές 

µετοχές και δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) 

είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου ονοµαστικές µετοχές και µή µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. Οι 

µετοχές της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 
7.8 Αποθεµατικά Κεφάλαια 

 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής  
 Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 

∆ιαφορές 

αναπροσαρµογής 7.312.047,79 7.312.047,79 7.305.456,35 7.305.456,35 

Τακτικό αποθεµατικό 980.706,93 980.706,93 930.630,07 930.630,07 

Έκτακτο αποθεµατικό 139.697,04 139.697,04 139.697,04 139.697,04 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά 159.148,06 159.148,06 159.148,06 159.148,06 

Λοιπά αποθεµατικά 27.226,24 27.226,24 27.226,24 27.226,24 

Σύνολο 14.546.200,25 14.546.200,25 14.489.531,94 14.489.531,94 

 
7.9 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

 Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Οµολογιακά δάνεια 8.384.700,00 8.384.700,00 8.384.700,00 8.384.700,00 

Τράπεζες λογ. Μεσοπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 827.000,00 827.000,00 827.000,00 827.000,00 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 9.211.700,00 9.211.700,00 9.211.700,00 9.211.700,00 
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Υποχρεώσεις από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης 269.397,25 323.492,50 269.397,25 323.492,50 

Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρ. 10.299,98 23.985,56 10.299,98 23.985,56 

ΛΛοοιιππέέςς  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  279.697,23 347.478,06 279.697,23 347.478,06 

 

Τα οµολογιακά δάνεια της εταιρείας και του οµίλου είναι χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις  και η 

λήξη τους είναι από 1 έως 5 έτη. 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα 

πάγια τα οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Οι υποχρεώσεις από τα µελλοντικά µισθώµατα συµπεριλαµβανοµένων των τόκων έχουν ως 

εξής : 

Μέχρι ένα (1) έτος 81.443,68 

Από δύο (2)  έτη µέχρι πέντε (5) έτη 259.472,64 

Μετά από πέντε (5) έτη 43.245,44 

 

7.10 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 

Η κίνηση του λογαριασµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που παρουσιάζονται στις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 

  

Προβλέψεις για παροχές στους 

εργαζόµενους Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009 559.658,99 658.451,11 500.056,39 380.461,00 

Απορρόφηση µητρικής  0,00 0,00 192.870,44 

‘Εσοδα από προβλέψεις (28.459,22) (75.652,66) (28.459,22) (48.044,59) 

∆απάνη που αναγνωρίσθηκε στα 

αποτελέσµατα 16.821,83 (23.139,46) 12.069,83 (25.230,46) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 

30.09.2010 548.021,60 559.658,99 483.667,00 500.056,39 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

 30/09/2010 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,26% 

Αύξηση αποδοχών 3,00% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 13,20 
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7.11 Λοιπές προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής : 
 Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 276.506,55 276.506,55 258.570,86 258.570,86 

 
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

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

∆απάνη που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 0,00 (257.059,85) 0,00 (237.529,14) 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.09.2010 276.506,55 276.506,55 258.570,86 258.570,86 

 
Οι εταιρείες του οµίλου προβαίνουν σε σχηµατισµό πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου. Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. (απορροφώµενη) έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 

2008, η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (απορροφώσα) έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 

2006 και για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 258.570,86. Η 

θυγατρική εταιρεία Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008 

και για τη χρήση 2009 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 17.435,69.Η θυγατρική εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008 και για τη 

χρήση 2009  έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 500,00. 

 
7.12 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις του οµίλου και της εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως εξής: 

Προµηθευτές και λοιπές βραχ/σµες 

υποχρεώσεις Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές  1.483.840,61 1.999.699,00 1.292.744,66 1.862.944,99 

Επιταγές πληρωτέες 121.129,83 451.219,29 48.452,96 193.256,47 

Σύνολο 1.604.970,44 2.450.918,29 1.341.197,62 2.056.201,46 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 80.286,60 181.029,77 69.964,95 159.172,03 

Προκαταβολές πελατών 232.789,47 280.858,85 232.789,47 277.556,52 

Μερίσµατα πληρωτέα 1.858.488,03 1.858.488,03 1.858.488,03 1.858.488,03 

Πιστωτές διάφοροι 748.133,67 559.281,98 745.526,92 551.528,01 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 759.103,09 171.259,20 747.342,28 169.721,19 

Σύνολο 3.678.800,86 3.050.917,83 3.654.111,65 3.016.465,78 
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7.13 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

αφορούν δάνεια : 

 Όµιλος Εταιρεία 

 
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

υποχρεώσεις 19.535.278,04 19.085.819,10 19.535.278,04 19.085.819,10 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.306.250,00 5.419.765,50 1.306.250,00 5.419.765,50 

Σύνολο 20.841.528,04 24.505.584,60 20.841.528,04 24.505.584,60 

 
Το εύρος των επιτοκίων δανεισµού κυµαίνεται από 2,087% έως 4,746% και η διάρκεια των 

δανείων αυτών είναι από 1 έως 6 µήνες. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανείων του οµίλου 

και της εταιρείας είναι χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Οι εύλογες αξίες των δανείων 

ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους. 

 

7.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

  Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Φόροι πληρωτέοι 505.097,86 371.806,47 484.171,68 331.947,64 

 
7.15 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Αναβαλλόµενες φορ. Υποχρ. (2.680.391,92) (2.662.042,69) (2.678.738,02) (2.659.066,01) 

Αναβαλλόµενες φορ. Απαιτ. 729.414,18 753.367,55 716.543,04 741.408,62 

 1.950.977,74 (1.908.675,14) (1.962.194,98) (1.917.657,39) 

 
Σύµφωνα µε τον Ν. 3697/2008 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών προσώπων µειώνεται 

σταδιακά από την 01/01/2010 έως την 31/12/2013 και παγιώνεται σε 20% από την 

01/01/2014. Επιπλέον στη χρήση 2008 έγινε φορολογική αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων της εταιρείας, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 , από την οποία προέκυψε 

µείωση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης . Λόγω των γεγονότων αυτών,στη χρήση 

2008 έγινε επαναϋπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου. 
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο είναι η εξής : 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο αρχής 

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

Χρέωση στα 

αποτελέσµατα (42.302,60) 28.511,31 (44.537,59) 36.253,97 

Υπόλοιπο τέλους 

χρήσης (1.950.977,74) (1.908.675,14) (1.962.194,98) (1.917.657,39) 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές αναλύονται ως εξής : 

 Όµιλος Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Ενσώµατα πάγια 2.680.391,92 2.662.042,69 2.678.738,02 2.659.066,01 

Σύνολο 2.680.391,92 2.662.042,69 2.678.738,02 2.659.066,01 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

Αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 60.040,13 76.566,91 60.040,13 76.566,91 

Υποχρεώσεις από παροχές σε 

εργαζοµ. 102.004,56 98.679,33 89.133,43 86.720,45 

Υποχρεώσεις από χρηµ. 

µισθώσεις 53.879,45 64.631,26 53.879,45 64.631,26 

Υποτίµηση συµµετοχών 72.292,29 72.292,29 72.292,29 72.292,29 

Αποµείωση αποθεµάτων 14.958,38 14.958,38 14.958,38 14.958,38 

Αποµείωση απαιτήσεων 154.239,38 154.239,38 154.239,38 154.239,38 

Ανάκτηση φορολογικών 

ζηµιών 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 

Σύνολο 729.414,18 753.367,55 716.543,04 741.408,62 
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7.16 Πωλήσεις 

 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής : 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 20.976.198,58 24.234.187,08 20.523.337,70 23.306.505,48 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  2.560.498,60 2.252.067,36 2.560.498,60 2.252.067,36 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘ. 108.276,23 219.586,87 108.276,23 219.586,87 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 159.139,50 144.641,65 16.113,23 85.829,59 

Σύνολο 23.804.112,91 26.850.482,96 23.208.225,76 25.863.989,30 

 
7.17 Κόστος πωλήσεων 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 16.770.575,09 20.042.295,21 16.561.319,30 19.428.393,82 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1.883.835,54 1.592.690,17 1.883.835,54 1.592.690,17 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘ. 70.579,43 166.712,49 70.579,43 166.712,49 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 36.166,54 85.694,64 9.084,12 67.237,49 

Σύνολο 18.761.156,60 21.887.392,51 18.524.818,39 21.255.033,97 

 
7.18 Άλλα έσοδα  
 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

 Επιδοτήσεις 0,00 2.004,00 0,00 2.004,00 

‘Έσοδα από προµήθειες 6.024,12 14.106,51 6.024,12 14.106,51 

Έσοδα από ενοίκια 234.010,30 249.718,80 235.419,16 249.718,80 

Εισπραττόµενα έξοδα 

αποστολής αγαθών 328.315,53 380.544,57 314.940,33 374.809,37 

‘Εσοδα από 

αποθήκευση 0,00 12.364,10 0,00 12.364,10 

Σύνολο 568.349,95 658.737,98 556.383,61 653.002,78 
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7.19 Άλλα έξοδα  
 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 23.045,75 41.936,15 22.970,05 39.867,53 

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα (14.032,81) (37.511,15) (13.867,04) (30.639,24) 

Έκτακτες ζηµίες 18.325,57 24.655,98 18.325,57 24.288,48 

Έκτακτα κέρδη (24.005,69) (44.220,04) (24.005,69) (43.611,29) 

Έξοδα προηγ. χρήσεων 5.972,98 3.045,30 5.838,02 2.244,49 

Έσοδα προηγ. χρήσεων (5.031,39) (11.132,49) (4.243,07) (10.493,92) 

Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις 108.300,28 139.169,41 102.066,97 131.105,01 

Σύνολο 112.574,69 115.943,16 107.084,81 112.761,06 

 
7.20 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Αµοιβές προσωπικού 743.877,31 932.181,76 689.374,65 861.276,08 

Αµοιβές τρίτων 207.090,01 152.388,73 193.482,01 153.129,07 

Παροχές τρίτων 190.894,42 254.276,53 170.179,83 221.087,33 

Φόροι – τέλη 108.010,30 82.127,98 104.721,88 78.474,55 

∆ιάφορα έξοδα 158.391,56 232.520,09 128.367,53 209.726,72 

Αποσβέσεις παγίων 120.527,74 20.974,29 118.386,83 19.683,87 

Προβλέψεις αποζ.προς. 15.987,83 2.091,00 12.069,83 0,00 

Σύνολο 1.544.779,17 1.676.560,38 1.416.582,56 1.543.377,62 

 
7.21 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Αµοιβές προσωπικού 1.756.951,46 1.915.907,70 1.523.235,22 1.669.503,63 

Αµοιβές τρίτων 33.200,54 21.585,50 33.200,54 21.585,50 

Παροχές τρίτων 298.573,69 531.085,08 245.189,77 466.682,91 

Φόροι – τέλη 118.302,02 171.838,21 109.324,77 161.989,15 

∆ιάφορα έξοδα 660.806,21 653.377,73 630.636,01 629.737,03 

Αποσβέσεις παγίων 256.149,79 327.968,27 245.495,32 317.876,42 

Προβλέψεις αποζ.προς. 556,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 3.124.539,71 3.621.762,49 2.787.081,63 3.267.374,64 
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7.22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 1.207.292,93 1.217.118,34 1.205.344,00 1.214.924,96 

Πιστωτικοί τόκοι (269.689,94) (311.633,69) (268.710,28) (310.675,24) 

Αποτελέσµατα από 

συγγενείς επιχειρήσεις 61.678,80 113.956,06 0,00 0,00 

Σύνολο 999.281,79 1.019.440,71 936.633,72 904.249,72 

 
 
7.23 Φόροι-Έξοδα 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Φόρος εισοδήµατος 

επί κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆ιαφορές 

φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρησιµοποιηθείσες 

προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος 

περιόδου (έξοδο) 42.302,60 15.912,89 44.537,59 7.719,86 

Σύνολο 42.302,60 15.912,89 44.537,59 7.719,86 

 
 
7.24 Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα 
 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Κέρδος/Ζηµία αποτίµησης θυγατρικής 0,00 0,00 (831,01) 123.608,16 

Σύνολο 0,00 0,00 (831,01) 123.608,16 

 

 

7.25 Εργαζόµενοι στον όµιλο και στην εταιρεία  

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Άτοµα 118 128 84 94 
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7.26 Κέρδη ανά µετοχή 

 
Βασικά 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

µετόχους της µητρικής µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της 

περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση 

(ίδιες µετοχές) 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους (212.171,70) (827.791,20) (52.129,33) (573.524,79) 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός 

µετοχών 34.176.280 34.176.280 34.176.280 34.176.280 

Βασικά κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή (0,0062) (0,0242) (0,0015) (0,0168) 

 

7.27 Μερίσµατα  ανά µετοχή 

 
Το αποτέλεσµα της χρήσης  είναι  αρνητικό και εποµένως δεν δίδεται µέρισµα στους µετόχους, 

πέραν από την καταβολή τόκου 16% επί της ονοµαστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών 

όπως προβλέπεται από το καταστατικό.  

 

7.28 Ενδεχόµενα 

 
Η εκκρεµούσα στο ΣΤΕ δικαστική διαφορά της εταιρείας µετά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσού 

ευρώ  163.160,79 θεωρείται ότι θα έχει ευνοϊκή έκβαση. ∆εν υπάρχουν άλλες σηµαντικές 

επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του 

οµίλου. 
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 8 

«Λειτουργικοί τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

01.01.2009 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν.Συγκεκριµένα δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες 

προβλέπεται ότι λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηµατικών 

Αποφάσεων» που στην περίπτωση της  εταιρείας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της , 

προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων σε αυτόν και να 

εκτιµηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Συνεπώς οι δραστηριότητες της εταιρείας παρουσιάζονται ως 

ένας τοµέας. 

Το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της εταιρείας αφορά χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού 

και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που παράγει και εµπορεύεται η εταιρεία. 

Η ανάλυση των εσόδων της εταιρείας κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτή 

ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) έχει ως εξής: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

515.3 ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ 21.084.474,81 24.453.773,95 20.631.613,93 23.526.092,35 

203.0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2.560.498,60 2.252.067,36 2.560.498,60 2.252.067,36 

201.0 ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ 

ΠΛΑΝΙΣΜΑ  16.113,23 85.829,59 16.113,23 85.829,59 

511.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΞΥΛΕΙΑΣ 143.026,27 58.812,06 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.804.112,91 26.850.482,96 23.208.225,76 25.863.989,30 
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9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, καθώς επίσης και οι αµοιβές και 

συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής : 

 
Ποσά σε ευρώ Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 

α) Έσοδα 499.781,91 83.184,06 1.290.653,16 758.921,61 

β) Έξοδα 333.584,36 1.686,99 333.584,36 6.686,99 

γ) Απαιτήσεις 392.469,61 98.578,21 1.582.229,27 1.479.554,59 

δ) Υποχρεώσεις 126.291,20 0,00 226.398,43 125.955,43 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές 

διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης 366.373,10 403.831,86 327.944,02 308.959,90 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των 

συνδεδεµένων (θυγατρικών) µερών του οµίλου. 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν 

βραχυπρόθεσµες παροχές.  

 
10. ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Στις 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), η υπ. Αριθµ. Κ2-

12420/28.12.2009 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε 

την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ από την 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. 

Τα στοιχεία 30.09.2009 του Οµίλου, παρατίθενται όπως δηµοσιεύθηκαν από τη µητρική 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα στοιχεία της «αρχικής δηµοσίευσης» αφορούν 

στα δηµοσιευθέντα από την εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ στοιχεία της 30.09.2009.Τα στοιχεία 

της «αναδιατύπωσης» αφορούν στα δηµοσιευθέντα στοιχεία από την µητρική ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ 

κατά την 30.09.2009. 

Τα στοιχεία 30.09.2009 της Εταιρείας, αναδιατυπώθηκαν µε τα στοιχεία της µητρικής 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ ώστε να είναι συγκρίσιµα µε τα στοιχεία της 30.09.2010. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 01.01.2009-30.09.2009 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ 
 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού   

 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 12.041.017,03 24.970.570,10 12.929.553,07 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.639,61 71.473,02 44.833,41 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 833.437,55 930.937,52 97.499,97 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 576.219,15 586.073,82 9.854,67 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 45.864,87 69.309,31 23.444,44 

 13.523.178,21 26.628.363,77 13.105.185,56 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 5.057.696,07 11.082.700,45 6.025.004,38 

Απαιτήσεις από πελάτες 11.758.529,46 29.642.352,21 17.883.822,75 

Λοιπές απαιτήσεις 816.684,81 3.395.642,54 2.578.957,73 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 148.692,01 391.009,29 242.317,28 

 17.781.602,35 44.511.704,49 26.730.102,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.304.780,56 71.140.068,26 39.835.287,70 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.131.803,60 16.402.836,04 11.271.032,44 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 6.280.297,42 6.280.297,42 0,00 
Αποθεµατικά 1.964.305,90 8.618.826,16 6.654.520,26 

Κέρδη/Ζηµίες εις νέο -842.371,50 -4.740.474,95 -3.898.103,45 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 12.534.035,42 26.561.484,67 14.027.449,25 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 2.230,23 2.230,23 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.534.035,42 26.563.714,90 14.029.679,48 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 2.091.803,50 15.473.973,50 13.382.170,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.223.996,28 2.537.850,37 1.313.854,09 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 317.615,93 561.044,29 243.428,36 

Λοιπές προβλέψεις 151.637,50 268.589,45 116.951,95 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.525,96 23.985,56 7.459,60 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.801.579,17 18.865.443,17 15.063.864,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 735.778,10 2.803.245,92 2.067.467,82 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 13.584.541,98 18.392.934,76 4.808.392,78 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 230.268,52 734.697,00 504.428,48 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 418.577,37 3.780.032,51 3.361.455,14 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 14.969.165,97 25.710.910,19 10.741.744,22 

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.770.745,14 44.576.353,36 25.805.608,22 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.304.780,56 71.140.068,26 39.835.287,70 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 01.01.2009-30.09.2009 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

    

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 11.297.251,76 26.850.482,96 15.553.231,20 

Κόστος Πωλήσεων -8.969.327,45 -21.887.392,51 -12.918.065,06 

Μικτά Κέρδη 2.327.924,31 4.963.090,45 2.635.166,14 

Άλλα Έσοδα 432.189,91 658.737,98 226.548,07 

Έξοδα ∆ιοικήσεως -771.776,64 -1.676.560,38 -904.783,74 

Έξοδα ∆ιαθέσεως -1.905.702,64 -3.621.762,49 -1.716.059,85 

Άλλα Έξοδα -62.153,95 -115.943,16 -53.789,21 

Κέρδη προ φόρων , τόκων και επενδυτικών 

αποτ/των 20.480,99 207.562,40 187.081,41 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 210.537,25 311.633,69 101.096,44 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -595.979,87 -1.217.118,34 -621.138,47 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις -113.956,06 -113.956,06 0,00 

Κέρδη προ φόρων -478.917,69 -811.878,31 -332.960,62 

Φόρος εισοδήµατος -6.001,29 -15.912,89 -9.911,60 

Κέρδη µετά από φόρους -484.918,98 -827.791,20 -342.872,22 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α -484.918,98 -827.791,20 -342.872,22 

    

Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 

κατανέµονται σε     

Μετόχους Εταιρείας -484.918,98 -827.661,68 -342.742,70 

Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 -129,52 -129,52 

    

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

κατανέµονται σε     

Μετόχους Εταιρείας -484.918,98 -827.661,68 -342.742,70 

Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 -129,52 -129,52 

    

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά σε ευρώ -0,0533 -0,0242 0,0291 

Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών       

αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 301.878,89 598.603,45 296.724,56 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 01.01.2009-30.09.2009 
 

 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτ/τα εις 

νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπα 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 

Αποτέλεσµα (ζηµία) περιόδου     -484.918,98 -484.918,98 0,00 -484.918,98 

Υπόλοιπα 30.09.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,58 656.271,35 -842.371,50 12.534.035,45 0,00 12.534.035,45 

Συγχώνευση µητρικής 11.271.032,44 0,00 6.004.013,21 650.507,05 -3.898.103,45 14.027.449,25 2.230,23 14.029.679,48 

Υπόλοιπα 30.09.2009 
16.402.836,04 6.280.297,42 7.312.047,79 1.306.778,40 -4.740.474,95 26.561.484,70 2.230,23 26.563.714,93 
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2009-30.09.2009 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 
 

(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  -478.917,69 -811.878,31 -332.960,62 

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις  281.397,90 391.041,05 109.643,15 

Προβλέψεις  -111.207,57 -362.383,77 -251.176,20 

Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές 0,00 616,31 616,31 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 113.956,06 113.956,06 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -227.495,19 -325.821,85 -98.326,66 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 595.979,87 1.215.745,94 619.766,07 
Πλέον / Μείον : προσαρµογές για µεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  1.807.475,02 4.920.135,37 3.112.660,35 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  589.637,74 1.104.798,16 515.160,42 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 45.416,40 -267.498,52 -312.914,92 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -595.979,87 -1.215.745,94 -619.766,07 

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.020.262,67 4.762.964,50 2.742.701,83 

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -348.948,27 -449.412,56 -100.464,29 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων  20.499,22 25.499,22 5.000,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 210.537,25 310.675,24 100.137,99 

Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  -117.911,80 -113.238,10 4.673,70 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  -1.948.521,21 -6.391.182,83 -4.442.661,62 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -52.856,87 -52.856,87 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  -2.001.378,08 -6.444.039,70 -4.442.661,62 
Καθαρή (µείωση) / αύξηση  στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) -99.027,21 -1.794.313,30 -1.695.286,09 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου  247.719,22 2.185.322,59 1.937.603,37 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 148.692,01 391.009,29 242.317,28 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01.01.2009-30.09.2009 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ 
 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού   

 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 

12.041.017,03 24.893.012,93 12.851.995,90 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
26.639,61 71.473,02 44.833,41 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
1.000.074,14 1.373.467,42 373.393,28 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
576.219,15 576.219,15 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
45.864,87 59.954,82 14.089,95 

 
13.689.814,80 26.974.127,34 13.284.312,54 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Αποθέµατα 
5.057.696,07 10.779.594,63 5.721.898,56 

Απαιτήσεις από πελάτες 
11.758.529,46 29.086.856,83 17.328.327,37 

Λοιπές απαιτήσεις 
816.684,81 3.220.304,97 2.403.620,16 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
148.692,01 188.897,56 40.205.55 

 
17.781.602,35 43.276.653,99 25.494.051,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
31.471.417,15 70.249.781,33 38.778.364,18 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   

Μετοχικό κεφάλαιο 
5.131.803,60 16.166.971,04 11.035.167,44 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 
6.280.297,42 6.280.297,42 0,00 

Αποθεµατικά 
1.964.305,90 8.438.549,60 6.474.243,70 

Κέρδη/Ζηµίες εις νέο 
-675.734,91 -4.574.310,19 -3.898.575,28 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
12.700.672,01 26.311.507,87 13.610.835,86 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
   

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 
2.091.803,50 15.473.973,50 13.382.170,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
1.223.996,28 2.537.850,37 1.313.854,09 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

317.615,93 501.441,93 183.826,00 

Λοιπές προβλέψεις 
151.637,50 249.846,86 98.209,36 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
16.525,96 23.985,56 7.459,60 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 
3.801.579,17 18.787.098,22 14.985.519,05 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 
735.778,10 2.307.165,94 1.571.387,84 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 
13.584.541,98 18.392.934,76 4.808.392,78 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
230.268,52 705.947,28 475.678,76 

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
418.577,37 3.745.127,26 3.326.549,89 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
14.969.165,97 25.151.175,24 10.182.009,27 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
18.770.745,14 43.938.273,46 25.167.528,32 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

31.471.417,15 70.249.781,33 38.778.364,18 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01.01.2009-30.09.2009 

 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

    

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 11.297.251,76 25.863.989,30 14.566.737,54 
Κόστος Πωλήσεων -8.969.327,45 -21.255.033,97 -12.285.706,52 

Μικτά Κέρδη 2.327.924,31 4.608.955,33 2.281.031,02 

Άλλα Έσοδα 432.189,91 653.002,78 220.812,87 

Έξοδα ∆ιοικήσεως -771.776,64 -1.543.377,62 -771.600,98 
Έξοδα ∆ιαθέσεως -1.905.702,64 -3.267.374,64 -1.361.672,00 

Άλλα Έξοδα -62.153,95 -112.761,06 -50.607,11 
Κέρδη προ φόρων , τόκων και επενδυτικών 
αποτ/των 20.480,99 338.444,79 317.963,80 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 210.537,25 310.675,24 100.137,99 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -595.979,87 -1.214.924,96 -618.945,09 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη προ φόρων -364.961,63 -565.804,93 -200.843,30 

Φόρος εισοδήµατος -6.001,29 -7.719,86 -1.718,57 

Κέρδη µετά από φόρους -370.962,92 -573.524,79 -202.561,87 

    

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0,00 -123.608,16 -123.608,16 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α -370.962,92 -697.132,95 -326.170,03 

    
Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
κατανέµονται σε     

Μετόχους Εταιρείας -370.962,92 -573.524,79 -202.561,87 

Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 

    
Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
κατανέµονται σε     
Μετόχους Εταιρείας -370.962,92 -697.132,95 -326.170,03 

Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 

    
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –
βασικά σε ευρώ -0,0408 -0,0168 0,0240 
Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών       
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 301.878,89 717.892,23 416.013,34 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01.01.2009-30.09.2009 
 

 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο ∆ιαφ. Αναπρ. 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτ/τα εις 

νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 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 

Αποτέλεσµα (ζηµία) περιόδου     -370.962,92 -370.962,92 

Υπόλοιπα 30.09.2009 5.131.803,60 6.280.297,42 1.308.034,55 656.271,35 -675.734,91 12.700.672,01 

Συγχώνευση µητρικής 11.035.167,44 0,00 5.997.421,80 476.821,90 -3.898.575,28 13.610.835,86 

Υπόλοιπα 30.09.2009 
16.166.971,04 6.280.297,42 7.305.456,35 1.133.093,25 -4.574.310,19 26.311.507,87 
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2009-30.09.2009 
(Ποσά εκφρασµένα σε €) 
 
 

(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  
-364.961,63 -565.804,93 -200.843,30 

Πλέον / Μείον προσαρµογές για: 
   

Αποσβέσεις  
281.397,90 379.447,44 98.049,54 

Προβλέψεις  
-111.207,57 -318.142,65 -206.935,08 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

-227.495,19 -325.213,10 -97.717,91 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
595.979,87 1.214.924,96 618.945,09 

Πλέον / Μείον : προσαρµογές για µεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  
1.807.475,02 4.827.440,09 3.019.965,07 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  
589.637,74 146.831,52 -442.806,22 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
45.416,40 899.533,49 854.117,09 

Μείον: 
   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 
-595.979,87 -1.214.924,96 -618.945,09 

Καταβεβληµένοι φόροι 
0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

2.020.262,67 5.044.091,86 3.023.829,19 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 

0,00 0,00 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 
-348.948,27 -442.865,01 -93.916,74 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων  

20.499,22 20.499,22 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 
210.537,25 310.675,24 100.137,99 

Μερίσµατα 
0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

-117.911,80 -111.690,55 6.221,25 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  
-1.948.521,21 -6.391.182,83 -4.442.661,62 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 

-52.856,87 -52.856,87 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα 
0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

-2.001.378,08 -6.444.039,70 -4.442.661,62 

Καθαρή (µείωση) / αύξηση  στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) 

-99.027,21 -1.511.638,39 -1.412.611,18 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου  

247.719,22 1.700.535,95 1.452.816,73 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

148.692,01 188.897,56 40.205,55 
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11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Η εταιρεία έχει εγγυηθεί προς την Τράπεζα Κύπρου Κατάστηµα Λευκωσίας υπέρ της συγγενούς 

της INTERWOOD (CYPRUS ) LTD µέχρι του ποσού των 3.000.000,00 ευρώ. 

 
12. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα, µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβίου 2010, τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος σε σχέση µε τις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας ως προς τον επιτοκιακό κίνδυνο. Η εταιρεία 

εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο από δάνεια µεταβλητού επιτοκίου. Η ανάλυση της ευαισθησίας 

υποθέτει παράλληλη µεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 100bps που κατά την κρίση της 

∆ιοίκησης θεωρείται εύλογη. 
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Εταιρεία 2009 Λογιστική Αξία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 9.211.000,00 -92.110,00 92.110,00 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 24.500.000,00 -245.000,00 245.000,00 

Φόρος εισοδήµατος 

25%  84.277,50 -84.277,50 

Καθαρή επίδραση στα 

αποτελέσµατα  -252.832,50 252.832,50 

 

Εταιρεία 2010 Λογιστική Αξία +100ΜΒ -100ΜΒ 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 9.211.000,00 -92.110,00 92.110,00 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 20.800.000,00 -208.000,00 208.000,00 

Φόρος εισοδήµατος 

24%  72.026,40 -72.026,40 

Καθαρή επίδραση στα 

αποτελέσµατα  -228.083,60 228.083,60 

 

Ελευσίνα, 24 Νοεµβρίου 2010 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

Αλέξανδρος Παππάς 
 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος    Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Ν. Γεράρδης     Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης 
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Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 

 

 

          

∆ήµος Ελευσίνας, Κοκκινόπυργος Καλιµπάκι ΤΚ 192 00  -  ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148     

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2010    

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς    

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν  από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.και του 
Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : http://www.xylemboria.gr   ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : 094010865   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και   

  Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως   
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Παππάς Αλέξανδρος, Γεράρδη Σοφία, Γεράρδης  Κύκλος εργασιών  23.804,11 26.850,48 23.208,23 25.863,99 

  Γεώργιος, Μαδούρος ∆ηµήτριος,Θεοδωρίδης  Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 5.042,96 4.963,09 4.683,41 4.608,96 

  Νικόλαος, Παπαδάκης Ευτύχιος, Γεράρδης Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,       

  Νικόλαος, Εφραίµογλου ∆ηµήτριος, Σταµπουλής χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  829,41   207,56   929,04   338,44  

  Νικόλαος    Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (169,87) (811,88) (7,59) (565,80) 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό   Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (212,17) (827,79) (52,13) (573,52) 

Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων 24 Νοεµβρίου 2010        

Νόµιµος Ελεγκτής ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 15061)     -Ιδιοκτήτες µητρικής (211,84) (827,66) (52,13) (573,52) 

Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ αεοε (ΑΜ 125)     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (0,33) (0,13) 0,00 0,00 

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00  0,83  (123,61) 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (212,17) (827,79) (51,30) (697,13) 

ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €     -Ιδιοκτήτες µητρικής (211,84) (827,66) (51,30) (697,13) 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (0,33) (0,13)  0,00   0,00  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009        

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά       

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα  πάγια στοιχεία 24.764,74 25.047,89 24.651,41 24.922,38 (σε €) -0,0062 -0,0242 -0,0015 -0,0168 

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 25,32 55,70 25,32 55,70 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,       

Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 890,59 952,27 1.373,66 1.372,83 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.225,42  598,60  1.311,86  717,89  

Λοιπά µή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 776,95 812,42 755,38 791,11           

  26.457,60 26.868,28 26.805,77 27.142,02 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 

Αποθέµατα 10.487,15 11.728,09 10.234,51 11.485,99   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις από πελάτες 25.601,95 27.856,68 25.359,15 27.332,13   

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.747,52 2.863,23 2.412,82 2.557,11   
1/7-

30/9/2010 
1/7-

30/9/2009 
1/7-

30/9/2010 
1/7-

30/9/2009 

  38.836,62 42.448,00 38.006,48 41.375,23 Κύκλος εργασιών  6.393,71 9.714,87 6.207,56 9.402,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 65.294,22 69.316,28 64.812,25 68.517,25 Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 1.287,79 1.859,15 1.173,87 1.703,55 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,       

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.402,84 16.402,84 16.166,97 16.166,97 χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  48,25   415,53   71,52   440,96  

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 9.262,83 9.474,67 9.411,90 9.463,20 Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (310,42)  169,03  (316,61)  215,09  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών       Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (317,53)  199,10  (323,73)  246,89  

µητρικής                              (α) 25.665,67 25.877,51 25.578,87 25.630,17        

∆ικαιώµατα  µειοψηφίας    (β) 1,83 2,16 0,00 0,00     -Ιδιοκτήτες µητρικής (317,43)  199,15  (323,73)  246,89  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       (γ)=(α)+(β) 25.667,50 25.879,67 25.578,87 25.630,17     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (0,10) (0,05) 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.211,70 9.211,70 9.211,70 9.211,70 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00  4,15  (10,97) 

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.784,62 3.845,69 3.700,67 3.765,17 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (317,53)  199,10  (319,58)  235,92  

  12.996,32 13.057,39 12.912,37 12.976,87     -Ιδιοκτήτες µητρικής (317,43)  199,15  (319,58)  235,92  

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.841,53 24.505,58 20.841,53 24.505,58     -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (0,10) (0,05)  0,00   0,00  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.788,87 5.873,64 5.479,48 5.404,63        

  26.630,40 30.379,22 26.321,01 29.910,21 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά       

Σύνολο υποχρεώσεων        (δ) 39.626,72 43.436,61 39.233,38 42.887,08 (σε €) -0,0093 0,0058 -0,0095 0,0072 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ       Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                  (γ)+(δ) 65.294,22 69.316,28 64.812,25 68.517,25 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 179,27  562,74  198,01  584,22  
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες     1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση     ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €   

    7.11 των Εννιαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων.    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. Η εκκρεµούσα στο ΣτΕ δικαστική διαφορά της µητρικής Εταιρείας µετά του Ελληνικού ∆ηµοσίου     

     ποσού 163.160,79 ευρώ θεωρείται ότι θα έχει ευνοική έκβαση. ∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες    
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 

     ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου      

    έχουν  σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. (01/01/2010 & 01/01/2009 αντίστοιχα) 25.879,67 27.391,51 25.630,17 27.008,64 

3. Η Εταιρεία έχει προβεί σε πρόβλεψη φόρων  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις   Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   (212,17) (827,79) (51,30) (697,13) 

    σε ποσό ευρώ 258.570,86 και ο Όµιλος σε ποσό ευρώ 276.506,55.   ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της περιόδου ήταν  118 άτοµα του Οµίλου και  Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 

     84 άτοµα της Εταιρείας, έναντι  128 του Οµίλου και 94 της Εταιρείας της αντίστοιχης   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου      

     περσινής περιόδου.     (30/9/2010 & 30/9/2009 αντίστοιχα)  25.667,50   26.563,72   25.578,87   26.311,51  

5.  Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τη µητρική,τη συγγενή εταιρεία και λοιπά         

     συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. ευρώ):            

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

    30/9/2010 30/9/2010   ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €   

      α)  Έσοδα   499,78 1.290,65 Έµµεση Μέθοδος Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      β)  Έξοδα   333,58 333,58   

      γ)  Απαιτήσεις   392,47 1.582,23   
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 

      δ)  Υποχρεώσεις   126,29 226,40 Λειτουργικές δραστηριότητες      

      ε)  Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών      Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (169,87) (811,88) (7,59) (565,80) 

           Στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης   366,37 327,94 Πλέον/µείον προσαρµογές για:      

      στ)  Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00 Αποσβέσεις  396,01   391,04   382,82   379,45  

       ζ)   Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00 Προβλέψεις (11,64) (362,38) (16,39) (318,14) 

6.  Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόσθηκε  Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  9,40   0,62   0,00   0,00  

     καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής της µητρικής Εταιρείας για κάθε µία από τις εταιρείες  Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις  61,68   113,96   0,00   0,00  

     που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση 1.2 αυτών. Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη  και ζηµίες)       

     ∆εν υπήρξε µεταβολή της µεθόδου ενσωµάτωσης των ενοποιηµένων εταιρειών στην τρέχουσα επενδυτικής δραστηριότητας (269,69) (325,82) (268,71) (325,21) 

     περίοδο, από αυτήν η οποία εφαρµόσθηκε στης Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.207,29   1.215,75   1.205,34   1.214,92  

     31/12/2009.     Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές       

     ∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.   λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που      

7.  Στις 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), η υπ΄αριθµ.  σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες      

     Κ2-12420/28.12.2009 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και  Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων  1.244,55  4.920,14  1.251,49   4.827,44  

     Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας   Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  2.095,27  1.104,80  1.622,65   146,83  

     ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. Τα στοιχεία 30/09/2009 του Οµίλου,  (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (258,13) (267,50)  151,61   899,53  

     παρατίθενται όπως αυτά δηµοσιεύθηκαν από τη µητρική ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ, κατά την   Μείον:      

      την ηµεροµηνία αυτή.Τα στοιχεία 30/09/2009 της Εταιρείας αναδιατυπώθηκαν µε τα στοιχεία  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.207,29) (1.215,77) (1.205,34) (1.214,92) 

      της µητρικής ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ ώστε να είναι συγκρίσιµα µε τα στοιχεία της 30/09/2010. Καταβεβληµένοι φόροι (100,93)  0,00  (90,43)  0,00  

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν σε αποτέλεσµα  αποτίµησης θυγατρικής για την εταιρεία, ποσού  Σύνολο εισροών/(εκροών) από      

      0,83 χιλ. € (κέρδος) για την τρέχουσα περίοδο και 123,61χιλ. € (ζηµία)    λειτουργικές δραστηριότητες  (α)  2.996,65   4.762,96   3.025,45   5.044,10  

      για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.     Επενδυτικές δραστηριότητες      

9.  Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται µετοχές της µητρικής είτε από την ίδια είτε από   Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (95,48) (449,41) (81,47) (442,87) 

     τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.     Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  0,00   25,50   0,00   20,50  

Ελευσίνα, 24/11/2010 Τόκοι εισπραχθέντες  269,69   310,68   268,71   310,68  

      Σύνολο εισροών/(εκροών) από      

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. επενδυτικές δραστηριότητες  (β)  174,21  (113,23)  187,24  (111,69) 

      Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

      Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  0,00   0,00   0,00   0,00  

      Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου  0,00   0,00   0,00   0,00  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ∆άνεια αναληφθέντα/εξοφληθέντα (3.664,06) (6.391,18) (3.664,06) (6.391,18) 

      Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές       

      µισθώσεις (χρεωλύσια) (54,10) (52,86) (54,10) (52,86) 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μερίσµατα πληρωθέντα  0,00   0,00   0,00   0,00  

      Σύνολο εισροών/(εκροών) από      

      χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   (γ) (3.718,16) (6.444,04) (3.718,16) (6.444,04) 

      Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά      

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Μ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου  (α)+(β)+(γ) (547,30) (1.794,31) (505,47) (1.511,63) 

       (Α.∆.Τ. Ν 105765)        (Α.∆.Τ. Χ 564818)  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα      

   (Α.∆. 8374/2000 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ)  έναρξης περιόδου  1.346,54   2.185,32   1.092,55   1.700,54  

      Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα      

           λήξης περιόδου  799,24   391,01   587,08   188,91  

 


