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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ., πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζύλε Διεγθηή
Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο
θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά
πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε
ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο
ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ν
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο.
Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε
θαη ηηο Ρακεηαθέο ηεο Ονέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ.
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη
37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.

Αζήλα, 15 Καΐνπ 2009
Ζ ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ
ΗΥΑΛΛΑ Γ. ΦΙΥΟΝ
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 15061
ΠΝΙ αε
Φ. Λέγξε 3, Αζήλα
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ
ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ « Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.» ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 1/1 –
31/12/2008
Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη,
Παο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα ηελ
ρξήζε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2008. Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Δπηδόζεηο, Σξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθόπεζε Ξεπξαγκέλσλ
Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2008 ν θχθινο εξγαζηψλ φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο
παξνπζίαζαλ αξλεηηθή πνξεία. Ζ πνξεία απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ
επηδφζεσλ νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηφζν ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία γεληθά φζν
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δπηρείξεζε.
Ζ πνξεία ησλ ηηκψλ ηδηαίηεξα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο ήηαλ πησηηθή. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαηεξήζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ην νπνίν ήηαλ ζρεηηθά πςειφ,
ζπκπίεζε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο πξνο ηα θάησ. Ξαξ’ φια απηά θαηαθέξακε ζαλ απνηέιεζκα ην
πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο επί ηνπ θφζηνπο λα δηακνξθσζεί ζε 22,8% έλαληη 21% ην 2007.
Ζ πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αηηηθή ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία μεπέξαζε ην 2008
ην 24%. Παλ ζπλέπεηα απηνχ πξνέθπςε ζπλνιηθά ζπξξίθλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 21% πεξίπνπ ή 719.000,00 επξψ, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
γεληθφηεξε δπζπξαγία ζηελ αγνξά θαη ζηελ επηθπιαθηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζε
θαηλνχξγηνπο πειάηεο θαη ηνκείο ηεο αγνξάο.

Δπηθπιαθηηθφηεηα ε νπνία πξνέθπςε σο ζπλέπεηα ησλ

δπζκελψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο ε νπνία δηακνξθψζεθε θπξίσο ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν
ηνπ έηνπο.
Ν βαζηθφο φγθνο ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο επηηεδεπκαηίεο νη νπνίνη απεπζχλνληαη
ή έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνπο ηνκείο εθείλνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ θαηνηθία θαη ηελ
επηπινπνηία. Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο θαη νη δπζθνιίεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο
δηακνξθψζεθαλ ηελ ππφ εμέηαζε ρξήζε είραλ ζαλ ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ επηκήθπλζε ηνπ
ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο
απμήζεθε θαηά 18 εκέξεο θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 237 έλαληη 219 εκεξψλ. Πηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ην ελ
ιφγσ δηάζηεκα ζεσξείηαη πνιχ πςειφ θαη ζπλδπαδφκελν κε ηελ ζπλνιηθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πηζηεχνπκε
φηη απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα.
Νη ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ν ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ,καο
επέηξεςαλ λα απνθχγνπκε ηνλ Ρξαπεδηθφ δαλεηζκφ σζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη φξνη
απνπιεξσκήο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά είλαη κηθξφηεξνη εθείλσλ πνπ εκείο πξαγκαηνπνηνχκε ηηο
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008
πιεξσκέο καο. Αλακελφκελν ινηπφλ είλαη φηη ζα ρξεηαζηεί λα κεηψζνπκε θαη εκείο αλάινγα ην ελ ιφγσ
δηάζηεκα.
Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ δηακνξθψζεθε ζηηο 57 απφ 40 εκέξεο ην 2007. Θα πξέπεη λα
γίλεη πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ψζηε λα εμπγηαλζνχλ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα λα
αλαδηνξγαλσζεί ε δηάξζξσζε ηεο γθάκαο ησλ απνζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο , λα
έρνπκε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα θαη ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο πηψζεο ησλ ηηκψλ,
αιιά θαη γηα λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.
Ρα κελχκαηα γηα ηηο εμειίμεηο φπσο δηακνξθψλνληαη κέρξη ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα είλαη αηζηφδνμα.
Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνδηαγξαθφκελεο δπζθνιίεο ήδε έρνπκε πξνβεί ζε ελέξγεηεο θαη
πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ πνπ ειπίδνπκε λα καο πξνθπιάμεη απφ δπζάξεζηα απνηειέζκαηα.
Νξγαλψζακε θαιχηεξα ηνλ έιεγρν πηζηνδφηεζεο θαη πξνρσξήζακε ζηελ ζχλαςε αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ γηα ηηο πηζηψζεηο ,πξνρσξήζακε ζε λέεο ζπκθσλίεο κε ηνπο βαζηθνχο καο πξνκεζεπηέο γηα ηελ
εμαζθάιηζε νκαιφηεηαο ζηελ πξνκήζεηα εκπνξεπκάησλ.
Γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνζεκάησλ.
Έρεη γίλεη ήδε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρσξίο λα έρεη επεξεαζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Ξσιήζεηο θαη Απνηειέζκαηα
Νη Ξσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο έθζαζαλ ηα 2,66 εθ € έλαληη 3,38 εθ € ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο. Ρα Κηθηά
Θέξδε δηακνξθψζεθαλ ζηηο 494 ρηι. .€ έλαληη 592 ρηι € θαη ε ρξήζε έθιεηζε κε θέξδε πξν θφξσλ 14,76
ρηι.€ έλαληη θέξδνπο 131 ρηι. ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο. Κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ θαη ηελ αθαίξεζε
ησλ θφξσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο , πξνθχπηεη
αξλεηηθφ απνηέιεζκα 17 ρηι. € έλαληη 87 ρηι.€ θέξδνπο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Σξήζε

Ξσιήζεηο
Κηθηφ Θέξδνο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
2008

2007

2.662.014,05

3.380.812,72

493.969,79

592.496,77

31.957,70

149.225,20

ΔΒΗΡDA
Πεκαληηθά Γεγνλόηα

Ξέξαλ ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ,δελ ππάξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα ζηελ δηάξθεηα

ηνπ

2008 ,πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία .
Ξξνβιεπόκελε Δμέιημε, Ξξννπηηθέο
Νη ήδε δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά δελ επηηξέπνπλ αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην 2009,ζα πξέπεη
λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009, είρακε αθελφο ζεκαληηθή κείσζε ηεο
παξαγσγήο δηεζλψο θαη αθεηέξνπ κείσζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο δηεζλψο αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ. Ρνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο βαζκηαία θαίλεηαη λα ππάξρεη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο . Νη πσιήζεηο καο θαηά ην α’ 3κελν
παξνπζηάδνληαη κε πζηέξεζε πεξίπνπ 50% έλαληη ηνπ 2008. Κε δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο πνπ
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008
πξναλαθέξνληαη απαηηείηαη αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη ηνπ
πνζνζηνχ κηθηνχ θέξδνπο θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπκε ζεηηθά
ζηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά.
Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο.
Σξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο
Ρν 2008 δελ ππήξμε αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ . Ζ
Δηαηξεία

έρεη εγθεθξηκέλν φξην κηθξνχ χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο .Δπηδίσμε καο είλαη λα κελ ρξεηαζηεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί νχηε ην 2009.
Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ

Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο

θηλδχλνπο.
Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο κε
κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο πειάηεο δελ
θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο
επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε
Δηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.
Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο.
Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο
δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο
ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο .
Θίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαλνκή θεξδώλ
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο
Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο
Ξέξαλ ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ,δελ ππάξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2008 ,πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία .
Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Γηεηαηξηθέο Ξσιήζεηο 01/01/2008 – 31/12/2008
Ξσιήηξηα Δηαηξεία

Αγνξάζηξηα Δηαηξεία
ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ.

Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.

Πχλνια

0,00

1.086.958,46

1.086.958,46

Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.

63,60

0,00

63,60

Πχλνια

63,60

1.086.958,46

1.087.022,06
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

πφινηπα Απαηηήζεσλ-πνρξεψζεσλ ηεο Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. ηελ 31/12/2008
πφινηπν Δηαηξείαο

Απαηηήζεηο

πνρξεψζεηο

Πχλνια

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ.

0,00

1.553.596,23

1.553.596,23

Ππλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο

42.630,48

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

0,00

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

0,00

Ξεηξαηάο , 30/04/2009

Γεψξγηνο Λ.Γεξάξδεο
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Ζ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ απνηειείηαη απφ
ηέζζεξεηο ζειίδεο (4) είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία
15/05/2009.
Ζ ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ
ΗΥΑΛΛΑ Γ. ΦΙΥΟΝ
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.
ΠΝΙ α.ε.
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Σξήζεσο 2008

Πύκθσλα
κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

Η. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ
(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €)
Πεκ

31.12.2008

31.12.2007

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

7.1.

66.524,62

66.982,18

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

7.12

3.620,52

4.400,13

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7.2

6.217,41

6.081,29

76.362,55

77.463,60

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

7.3

418.464,08

522.438,56

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

7.4

2.090.469,95

2.434.064,08

Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα

7.5

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

129.814,55

194.651,12

2.638.748,58

3.151.153,76

2.715.111,13

3.228.617,36

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ
Θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά
Κεηνρηθφ θεθάιαην

7.6

401.410,00

401.410,00

Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα

7.7

41.594,21

40.603,16

166.686,10

183.375,92

609.690,31

625.389,08

7.8

28.711,36

24.965,20

7.9

36.159,50

25.456,01

64.870,86

50.421,21

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Ινηπέο πξνβιέςεηο
Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο & ινηπέο πνρξεψζεηο

7.10

2.002.295,98

2.501.212,35

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε

7.11

21.917,95

35.116,69

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί

7.10

16.336,03

16.478,03

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

2.040.549,96

2.552.807,07

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

2.105.420,82

2.603.228,28

2.715.111,13

3.228.617,36

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΗ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΗΗ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΔΩΠ
(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €)
Πεκ

31.12.2008

31.12.2007

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο)

7.13

2.662.014,05

3.380.812,72

Θφζηνο Ξσιήζεσλ

7.14

-2.168.044,26

-2.788.315,95

493.969,79

592.496,77

Κηθηά Θέξδε
Ινηπά έζνδα

7.15

28.865,70

31.725,99

Έμνδα Γηνηθήζεσο

7.17

-66.371.69

-58.607,91

Έμνδα Γηαζέζεσο

7.18

-428.027,11

-419.814,92

Ινηπά έζνδα/έμνδα

7.16

-13.226,02

-16.371,28

15.210,67

129.428,65

Θέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη
επελδπηηθώλ απνη/ησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

7.19

736,24

2.866,69

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

7.19

-1.181,94

-1.613,02

14.764,97

130.682,32

-31.454,79

-43.229,47

-16.689,82

87.452,85

-16.689,82

87.452,85

-0,1218

0,6383

31.957,70

149.225,20

Θέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε κεηά από θόξνπο

7.20

Θαηαλέκνληαη ζε
Κεηφρνπο Δηαηξείαο
Βαζηθά Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά
κεηνρή

Θέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΗΗΗ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €)
Πύλνιν

πόινηπα 01.01.2007
Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ
παγίσλ
Απνηέιεζκα (θέξδνο) πεξηφδνπ
πόινηπα 31.12.2007

Κεηνρηθό

Γηαθ.

Ινηπά

Απνη/ηα εηο

Θαζαξήο

Θεθάιαην

Αλαπξ.

απνζεκαηηθά

λένλ

Θέζεο

401.410,00

5.075,83

29.984,64

100.917,06

537.387,53

0,00

548,70

0,00

0,00

548,70

0,00

0,00

4.993,99

82.458,86

87.452,85

401.410,00

5.624,53

34.978,63

183.375,92

625.389,08

Πύλνιν

πόινηπα 01.01.2008

Κεηνρηθό

Γηαθ.

Ινηπά

Απνη/ηα εηο

Θαζαξήο

Θεθάιαην

Αλαπξ.

απνζεκαηηθά

λένλ

Θέζεο

401.410,00

5.624,53

34.978,63

183.375,92

625.389,08

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ
παγίσλ

0,00

991,05

0,00

0,00

991,05

Απνηέιεζκα (δεκία) πεξηφδνπ

0,00

0,00

0,00

-16.689,82

-16.689,82

401.410,00

6.615,58

34.978,63

166.686,10

609.690,31

πόινηπα 31.12.2008
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IV.KΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €)
(ΔΚΚΔΠΖ ΚΔΘΝΓΝΠ)
1.1-31.12.2008

1.1-31.12,2007

14.764,97

130.682,32

16.747,03
3.746,16

19.796,55
2.955,01

-736,24
1.181,94

-2.866,69
1.613,02

103.974,48
343.458,01
-499.058,37

-147.796,60
320.741,19
-245.880,64

-1.181,94
-32.949,49

-1.613,02
-44.307,90

-50.053,45

33.323,24

-15.519,36

-8.216,53

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ
Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Ξιένλ / Κείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ
Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Κείνλ:
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο / Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(γ)
Θαζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλαµα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Ραµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ
Ραµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ
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736,24

2.866,69

-14.783,12
0,00
0,00
0,00

-5.349,84
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-64.836,57

27.973,40

194.651,12

166.677,72

129.814,55

194.651,12
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
ηεο ρξήζεο από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

1.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δηαηξεία «Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.

ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ – ΔΚΞΝΟΗΑ ΜΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΜΙΝ»

(δηαθξηηηθφο ηίηινο «Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.») , είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα κε
Α.Κ.Α.Δ. 19730/02/Β/89/157. Έρεη έδξα ην Γήκν Ξεηξαηά .Ηδξχζεθε ην 1989 (ΦΔΘ 2602/3-7-89 )
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο
ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ.
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008,
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 30/04/2009.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο :
ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ

Ξξφεδξν

ΓΔΟΑΟΓΖ ΓΔΥΟΓΗΝ

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν

ΞΑΞΑΓΑΘΖ ΔΡΣΗΝ

πεχζπλν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ

ΞΙΔΠΠΑ ΓΗΝΛΠΗΝ

Κέινο

ΘΔΝΓΥΟΗΓΖ ΓΔΥΟΓΗΝ

Κέινο

ΦΖΘΑ ΠΡΙΗΑΛΝ

Κέινο

ΤΑΟΑΓΔΙΙΖ ΕΥΖ

Κέινο

2.

ΝΗ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

2.1. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

Δηαηξείαο

ζπληάζζνληαη

ζχκθσλα

κε

ηα

Γηεζλή

Ξξφηππα

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ.

2.2. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο,
ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο
ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ
εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα.Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζεσξνχληαη σο
έλαο ηνκέαο.
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2.3. Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
α) Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).

β) Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα

κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ

πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.

2.4. Δλζώκαηα πάγηα
Ρα γήπεδα απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε εχινγε ηνπο αμία.
Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ, ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.
Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ ηα γήπεδα)
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία
απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο :
Θηίξηα

1,5%

Κεραλήκαηα

15%

Κεηαθνξηθά κέζα

15-20%

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

12%

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο. Ρα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο
εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.

2.5. Άπια Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο
αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο
ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο
ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ
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ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο
κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη κεδέλ.

2.6. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη
ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο
κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ
απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ
ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.

2.7. Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο
θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα
αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν
θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο
απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ
ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.

2.9. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.

2.10. Κεηνρηθό θεθάιαην
Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή
ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ
κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ
πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.

2.11. Απνζεκαηηθά
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Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε
ηελ θαη’ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή
κέρξη λα θηάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ
δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. Ρα
απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη
νπνίεο,. είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο
δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο
επελδχζεσλ.

2.12. Γαλεηζκόο
Γάλεηα Ρξαπεδώλ
Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα
θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε
ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

2.13. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.
(α)

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ
ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε
ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.

(β)

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ
πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν
θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε.

2.14. Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα
φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.

(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Ζ εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αθππεξέηεζε παξά
κφλν ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ
ππνινγίδεηαη κε αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη
νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί.
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2.15. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο
ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ
αληίζηνηρα.

2.16. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά
απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:

(α) Ξσιήζεηο αγαζώλ
Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.

(β) Ξαξνρή ππεξεζηώλ
Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

(γ) Έζνδα από ηόθνπο
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.

(δ) Έζνδα από δηθαηώκαηα
Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ.

(ε) Κεξίζκαηα
Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ
εγθξίλνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί.

2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ
ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

2.18. Κηζζώζεηο
Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο
εθκηζζσηέο θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο
Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ
κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο
κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ’ φζνλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ
κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ
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ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή
ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο.

3.

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ

3.1. Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη
θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο .

(α) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ρν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε επξψ.

(β) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο
ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο
πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν
βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη
επηζθάιεηεο ε Δηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.

(γ) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο
δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο ,γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ ηα ρξεηαζηεί ,απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο .

(δ) Θίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο δε ππήξμε αλάγθε γηα ηελ ρξήζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.

4.

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ

α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θεθαιαηαθήο δνκήο κε ηε κεηξηθή
«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ.» λα θαηέρεη ην 99,64% ησλ κεηνρψλ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη ζηα θεθάιαηα ηεο κεηξηθήο, ζηελ νπνία θαη απεπζχλεηαη αλ ρξεηαζηεί, γηα
πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
- Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία
έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ
κέηξνπ.
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- Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε,
κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
- Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Ραθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ
ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ
απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
- Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ
επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ
έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ
65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη
ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ
Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη
δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.

5.

ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΘΟΗΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ζ Δηαηξεία
πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.

6.

ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ

6.1.

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 2008

ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Θαηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ΓΞΣΞ 7
(Ρξνπνπνίεζε)

Σξεκαηνπηζησηηθά

κέζα

:

Γλσζηνπνηήζεηο»-Δπαλαηαμηλόκεζε

ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ
Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008.Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα
επαλαηαμηλνκήζεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε φζα ηαμηλνκήζεθαλ
απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε) ζε
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δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηελ «εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ
ηξνπνπνίεζε, επίζεο, επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κεηαθέξεη απφ ηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα
πξνο πψιεζε» ζηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα
κπνξνχζε λα πιήξε ηνλ νξηζκφ «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» (εάλ δελ είρε ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν πξνο
πψιεζε), εθφζνλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ην ελ ιφγσ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .
ΔΓΓΞΣΞ 11 - ΓΞΣΞ 2: Ππλαιιαγέο Ηδίσλ Κεηνρώλ Νκίινπ Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Καξηίνπ 2007.Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάιιεινη κίαο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο.
Δπίζεο δηεπθξηλίδεη εάλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ δηεξκελεία δελ ζα έρεη θακία
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΔΓΓΞΣΞ 14 – Όξηα Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν
Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008.Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία θαη ζε άιια καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ
δηεξκελεία απνζαθελίδεη:
α) Ξφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ
ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα,
β) Ξψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηα δηαζέζηκα
νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη
γ) Ξφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε.
Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε δηεξκελεία δελ ζα έρεη
θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .
6.2.

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΓΙΞ 1 (Αλαζεσξεκέλν 2007) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.Ρν ΓΙΞ 1
έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Νη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη:
α) Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο,
β) Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη
εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα», θαη
γ) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη
κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ.
Ν Θαλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε αξθεηά
ΓΙΞ, ΓΞΣΞ, ΔΓΓΞΣΞ θαη ΚΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. Ζ
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Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009.
ΓΙΞ 23 «Θόζηνο Γαλεηζκνύ» (αλαζεσξεκέλν ην 2007) Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.Ρν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε
ηνπ ΓΙΞ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο
θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία
απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ.
Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΞ 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 7, ΓΙΞ 11, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 38 θαη ΔΓΓΞΣΞ 1
πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε)
«Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα δηαζέζηκα από ηνλ
θάηνρν Δθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ
ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν θαη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Θεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ
αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην
ΓΞΣΞ 7, ΓΙΞ 39 θαη ΔΓΓΞΣΞ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. Δπεηδή ε
Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεσο 2009
ΓΞΣΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε πηνζέηεζε ησλ ΓΞΣΞ» θαη

ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε)

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» Δθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΞ 1 επηηξέπεη ζηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΞ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν
θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο
κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΙΞ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο
εηζφδεκα ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο
ζην ΓΙΞ 18, ΓΙΞ 21 θαη ΓΙΞ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ
1.1.2009.Δπεηδή ε Δηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΞ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.
ΓΞΣΞ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» – Ξξνϋπνζέζεηο
Θαηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε
ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή
φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε
απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη
απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009 .
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ΓΞΣΞ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ρν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο
αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 8 νη
ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν / Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΞ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2009.
ΔΓΓΞΣΞ 13 – Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα
πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή
«ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
Δηαηξεία .
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε
νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή Δηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά
ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39
ζηνηρείν θαηερφκελν

«Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Θαηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο

πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 5 «Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΙΞ 39. Δπεηδή
ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΞ 5 (Ρξνπνπνίεζε) «Mε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο
Ξώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΞ 1
«Ξξώηε ηνζέηεζε ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο») Ηζρχνπλ γηα
ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη
φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο
πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα
πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο

γηα κηα

δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΞ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα
εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΞΣΞ. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά ζε φιεο ηηο κεξηθέο δηαζέζεηο ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.
ΓΙΞ

28

(Ρξνπνπνίεζε)

«Δπελδύζεηο

ζε

ζπγγελείο

επηρεηξήζεηο»

(θαη

επαθόινπζεο

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ζην ΓΞΣΞ 7
«Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα
επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Θαηαρψξηζε

θαη

Απνηίκεζε»

επηπξφζζεηα

ησλ

απαηηνχκελσλ

γλσζηνπνηήζεσλ

ηνπ

ΓΙΞ

32

«Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη
λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 28. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ
δηαζέηεη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο.
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ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί
φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρεη ηελ
απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.
ΓΙΞ 38 (Ρξνπνπνίεζε) «Άϋια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε
πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη
ζε έλα ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε
δελ ζα έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο.
ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» Νη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη
αθφινπζεο:
α) Κηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη δεζκεχζεηο
γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε
πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο
εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
β) Ν νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη
ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο
ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
γ) Ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην
εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
δ) Ρν ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» απαηηεί νη
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Ρν ΓΙΞ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα
λα είλαη ζπλεπέο.
Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Θαηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» Νη αιιαγέο ζε
απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ:
α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο
ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο.
β) Ν νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε
κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
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γ) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν
αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα

θαη

αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα
πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη
ψζηε ην ΓΙΞ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΞΣΞ 8 «Ρνκείο δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε
γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν / Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο

ινγηζηηθήο

αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν
πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο).Ζ
Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 16 (Ρξνπνπνίεζε ) «Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ
7 «Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
λα παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ
αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο
πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε
εθκίζζσζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο.
ΓΙΞ

29

(Ρξνπνπνίεζε)

«Ξαξνπζίαζε

Νηθνλνκηθώλ

Πηνηρείσλ

ζε

πεξπιεζσξηζηηθέο

Νηθνλνκίεο» Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάπνηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. Δπεηδή
νπδεκία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ή ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο,
ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο .
ΓΙΞ 31 (Ρξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην
ΓΙΞ 32 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ζην ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία
ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Θαηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε»
επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη
ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη
ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΓΙΞ 20 (Ρξνπνπνίεζε) «Ινγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο
ππνζηήξημεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ
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εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 39
«Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Θαηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ
σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΙΞ 20. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη δάλεηα απφ ην Θξάηνο,
ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
ΓΙΞ 40 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16
«Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή
αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 40.
Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία.
Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα
απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα
απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα
επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
ΓΙΞ 41 (Ρξνπνπνίεζε) «Γεσξγία» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ
ηεο αγνξάο φπνπ νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εχινγεο αμίαο. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα
έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
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7.

ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
7.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κεραλήκαηα/
Γήπεδα νηθφπεδα

Θηίξηα θηηξηαθέο

Ρερληθέο

Κεηαθνξηθά

Έπηπια ινηπφο

εγθαηαζηάζεηο

εγθαηαζηάζεηο

κέζα

εμνπιηζκφο

Πχλνιν

Αμία θηήζεσο
Θαηά ηελ 31/12/2007

14.632,12

62.238,57

32.223,15

53.636,57

31.945,88

194.676,39

770,11

14.487,36

0,00

0,00

1.032,00

16.289,47

15.402,23

76.725,93

32.223,15

53.636,57

32.977,88

210.965,86

Θαηά ηελ 31/12/2007

0,00

30.647,87

24.531,59

41.239,86

31.274,79

127.694,11

Απνζβέζεηο 2008

0,00

5.618,31

4.402,05

5.579,84

1.146,83

16.747,03

Θαηά ηελ 31/12/2008

0,00

36.266,18

28.933,64

46.819,70

32.421,62

144.441,14

15.402,23

40.459,75

3.289,51

6.816,87

556,26

66.524,62

14.632,12

31.590,70

7.691,56

12.396,71

671,09

66.982,18

Ξξνζζήθεο 2008
Θαηά ηελ 31/12/2008
Ππζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία
Θαηά ηελ
31/12/2008
Θαηά ηελ
31/12/2007

Κεραλήκαηα/
Γήπεδα νηθφπεδα

Έπηπια

Θηίξηα θηηξηαθέο

Ρερληθέο

Κεηαθνξηθά

ινηπφο

εγθαηαζηάζεηο

εγθαηαζηάζεηο

κέζα

εμνπιηζκφο

Πχλνιν

Αμία θηήζεσο
Θαηά ηελ 31/12/2006

13.900,51

56.645,57

31.473,15

53.636,57

30.072,35

185.728,15

731,61

5.593,00

750,00

0.00

1.873,53

8.948,14

14.632,12

62.238,57

32.223,15

53.636,57

31.945,88

194.676,29

Θαηά ηελ 31/12/2006

0,00

26.687,11

19.379,55

32.544,37

29.286,53

107.897,56

Απνζβέζεηο 2007

0,00

3.960,76

5.152,04

8.695,49

1.988,26

19.796,55

Θαηά ηελ 31/12/2007

0,00

30.647,87

24.531,59

41.239,86

31.274,79

127.694,11

14.632,12

31.590,70

7.691,56

12.396,71

671.09

66.982,18

13.900,51

29.958,46

12.093,60

21.092,20

785,82

77.830,59

Ξξνζζήθεο 2007
Θαηά ηελ 31/12/2007
Ππζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία
Θαηά ηελ
31/12/2007
Θαηά ηελ
31/12/2006

Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
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7.2. Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία.

7.3. Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα
Πύλνιν

31.12.2008

31.12.2007

418.464,08

522.438,56

418.464,08

522.438,56

Κείνλ: Ξξφβιεςε γηα
απαμίσζε απνζεκάησλ
Πύλνιν

0,00
418.464,08

0,00
522.438,56

7.4. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Ινηπέο απαηηήζεηο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ξειάηεο

31.12.2008

31.12.2007

888.071,96

939.408,22

85.055,00

98.160,05

0,00

800,00

1.120.339,82

1.375.172,08

5.300,00

6.300,00

-27.807,40

-15.545,98

2.070.959,38

2.404.294,37

3.699,90

26.246,63

13.266,71

0,00

15,90

60,20

2.528,06

3.462,88

19.510,57

29.769,71

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Ξξνθ/ιε θφξνπ εηζνδήκαηνο
Απαίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ πξνεγ. ρξήζεσλ
Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Ινηπέο απαηηήζεηο

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2008
πφινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/2008

15.545,98

Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 2008

13.390,56

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2008

1.129,14

πόινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2008

27.807,40

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο πειάηεο απφ ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε 7 κήλεο. Ξηζησηηθά
φξηα ππάξρνπλ γηα φινπο ηνπο πειάηεο κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία εμεηάδνληαη
ζε ζπλερή βάζε ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία έρεη ζεκαληηθή
δηαζπνξά πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ
εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηε ινγηζηηθή ηνπο. Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο
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απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ ζα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ αξρηθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο. Δλδείμεηο κε
εηζπξαμηκφηεηαο ζπληζηνχλ νη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ ρξεσζηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε
ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πίζησζεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ ρξεκαηνξνψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. Ζ Δηαηξεία
δελ εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δηφηη φιεο νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε επξψ.

7.5. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο :
31.12.2008

31.12.2007

19.921,48

1.577,38

109.893,07

193.073,74

129.814,55

194.651,12

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο
Πύλνιν

7.6. Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηεο κία ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δέθα (401.410) Δπξψ
δηαηξνχκελν εθαηφλ ηξηάληα επηά ρηιηάδεο (137.000) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 Δπξψ εθάζηε

7.7. Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ
Πύλνιν

31.12.2008

31.12.2007

6.615,58

5.624,53

34.978,63

34.978,63

41.594,21

40.603,16

7.8. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο
πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

24.965,20

22.010,19

3.746,16

2.955,01

28.711,36

24.965,20

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα
πόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2008
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Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο :
31.12.2008
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

5,40%

Αχμεζε απνδνρψλ

4,70%

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή κηζζσηψλ

21,78

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή εκεξνκηζζίσλ

24,00

7.9. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο :

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

31.12.2008

31.12.2007

36.159,50

25.456,01

Ζ Eηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006.

7.10. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο
ππνρξεώζεηο

31.12.2008

31.12.2007

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο

645.206,17

797.235,19

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο

0,00

-251,21

1.348.499,61

1.697.839,24

1.993.705,78

2.494.823,22

16.336,03

16.478,03

294,52

69,62

4.944,34

770,55

3.351,34

5.548,96

24.926,23

22.867,16

Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Πύλνιν
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Ξηζησηέο δηάθνξνη
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ
Πύλνιν

7.11. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Φφξνη πιεξσηένη

31.12.2008

31.12.2007

21.917,95

35.116,69
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7.12. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη πνρξεώζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2008

31.12.2007

0,00

0,00

3.620,52

4.400,13

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ.
Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη.

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο
θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο :
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

31.12.2008

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.903,42

Δλζψκαηα πάγηα

1.653,90

Πύλνιν

3.557,32

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

31.12.2008

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ.

7.177,84

Πύλνιν

7.177,84

7.13. Ξσιήζεηο
Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο :

31.12.2008

31.12.2007

2.662.014,05

3.380.812,72

2.662.014,05

3.380.812,72

ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟ/ΡΥΛ
Πύλνιν

7.14. Θόζηνο πσιήζεσλ
31.12.2008

31.12.2007

2.168.044,26

2.788.315,95

2.168.044,26

2.785.315,95

ΞΥΙΖΠΔΥΛ
ΔΚΞΝΟ/ΡΥΛ
Πύλνιν

7.15. Ινηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
31.12.2008

31.12.2007

28.865,70

31.725,99

28.865,70

31.725,99

Έζνδα απφ εηζπξαρζέληα
έμνδα
Πχλνιν

32

Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

7.16. Ινηπά έζνδα/έμνδα
Ξξνβιέςεηο
επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ινηπά έθηαθηα έμνδα
Αλφξγαλα έζνδα
Πύλνιν

31.12.2008

31.12.2007

13.390,56

17.005,80

126,32

707,64

-290,86

-1.342,16

13.226,02

16.371,28

γηα

7.17. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
31.12.2008

31.12.2007

31.724,94

29.334,94

Ακνηβέο ηξίησλ

2.195,50

0,00

Ξαξνρέο ηξίησλ

11.943,31

7.191,21

1.963,77

795,79

18.106,07

20.295,78

438,10

990,19

66.371,69

58.607,91

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ

Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πύλνιν

7.18. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
31.12.2008

31.12.2007

285.524,43

264.014,43

0,00

0,00

Ξαξνρέο ηξίησλ

69.410,21

77.223,84

Φφξνη – ηέιε

13.259,11

14.449,80

Γηάθνξα έμνδα

43.524,43

44.864,48

Απνζβέζεηο παγίσλ

16.308,93

19.262,37

428.027,11

419.814,92

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο ηξίησλ

Πύλνιν

7.19. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
Ξηζησηηθνί ηφθνη
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

31.12.2008

31.12.2007

-736,24

-2.866,69

1.181,94

1.613,02
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008

7.20. Φόξνη-Έμνδα
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη
σο εμήο:
31.12.2008

31.12.2007

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ

4.624,87

33.301,56

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

10.703,49

10.552,67

Φφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

15.346,82

0,00

779,61

-624,76

31.454,79

43.229,47

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ
Πύλνιν

7.21. Δξγαδόκελνη ζηελ Δηαηξεία
Άηνκα

31.12.2008

31.12.2007

12

14

7.22 . Θέξδε αλά κεηνρή
Βαζηθά
Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο
εηαηξείαο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ
ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο)
31.12.2008

31.12.2007

(16.689,82)

87.452,85

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ

137.000

137.000

Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή

-0,1218

0,6383

Θέξδε κεηά απφ θφξνπο

7.23. Κεξίζκαηα αλά κεηνρή
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.

7.24. Δλδερόκελα
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο .

8.

ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ

Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο :
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Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ.
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε επξώ

31.12.2008

31.12.2007

α) Έζνδα

63,60

3.856,26

β) Έμνδα

1.086.958,46

1.429.892,34

0,00

0,00

1.553.596,23

676.892,19

42.630,48

40.101,70

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0,00

0,00

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0,00

0,00

γ) Απαηηήζεηο
δ) πνρξεψζεηο
ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο
δηνίθεζεο

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο
παξνρέο.

9.

ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΠΛΡΑΜΖΠ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα
θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξεηξαηάο, 30 Απξηιίνπ 2009
Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Πνθία Α. Γεξάξδε
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο

Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο

Νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 35 είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε
ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 15/05/2009.
Αζήλα ,15 Καΐνπ 2009
Ζ Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

ΗΥΑΛΛΑ Γ. ΦΙΥΟΝ
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