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Α.   ΔΗΛΩΕΙ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

    ( με το ϊρθρο 4 παρϊγραφοσ 2 του Νόμου  3556/2007) 
 
Σα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου: 
 

1. Παλαιοθόδωροσ Δημότριοσ, Πρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου 
2. Μότςιοσ Βαςύλειοσ, Αντιπρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου 
3. Κόντοσ Ελευθϋριοσ, Μϋλοσ του Διοικητικού υμβουλύου και Διευθύνων ύμβουλοσ 

 
υπό την ωσ ϊνω ιδιότητϊ μασ, ειδικϊ προσ αυτό οριςθϋντεσ από το Διοικητικό υμβούλιο τησ Ανώνυμησ 
Εταιρεύασ με την επωνυμύα «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε  ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ», δηλώνουμε και  
βεβαιώνουμε με την παρούςα ότι εξ όςων γνωρύζουμε: 
 
(α) οι ετόςιεσ εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ, οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ για τη χρόςη 1/1/2010 – 
31/12/2010, οι οπούεσ καταρτύςτηκαν κατ΄ εντολό και για λογαριαςμό του Διοικητικού υμβουλύου από τον 
Οικονομολόγο ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΗ (Σ342040), εύναι ςύμφωνεσ με τα ιςχύοντα Διεθνό Πρότυπα 
Φρηματοοικονομικόσ Πληροφόρηςησ «Δ.Π.Φ.Π.», και απεικονύζουν κατϊ τρόπο αληθό τα ςτοιχεύα τησ 
Οικονομικόσ Θϋςησ, των υνολικών Εςόδων, των Σαμειακών Ροών και των Ιδύων Κεφαλαύων τησ «ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ», καθώσ και τησ επιχεύρηςησ «ΖΩΟΣΡΟΥΕ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» 
που περιλαμβϊνεται ςτην ενοπούηςη εκλαμβανομϋνων ωσ ςύνολο. 
 
(β) η ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου, απεικονύζει κατϊ τρόπο αληθό την εξϋλιξη, τισ 
επιδόςεισ και την θϋςη τησ «<ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ», καθώσ και τησ 
επιχεύρηςησ «ΖΩΟΣΡΟΥΕ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» που περιλαμβϊνεται ςτην ενοπούηςη εκλαμβανομϋνων ωσ ςύνολο, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ περιγραφόσ των κυριοτϋρων κινδύνων και αβεβαιοτότων που αντιμετωπύζουν. 
 
 
 
 
 
 

Ιωϊννινα, Παραςκευό 4 Απριλύου 2011 

Οι βεβαιούντεσ 

   

Ο Πρόεδροσ του 
Διοικητικού υμβουλύου 

Ο Αντιπρόεδροσ του 
Διοικητικού υμβουλύου 

Σο μϋλοσ 
του Διοικητικού υμβουλύου 

και Διευθύνων ύμβουλοσ 
   
   
   
   
   

Παλαιοθόδωροσ Δημότριοσ Μότςιοσ Βαςύλειοσ Κόντοσ Ελευθϋριοσ 

Α.Δ.Σ   Ε 557381 Α.Δ.Σ.   ΑΒ 805507 Α.Δ.Σ.  Ε   011896 
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                                 Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
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Β.  ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

   
Έκθεςη Διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου προσ την τακτικό Γενικό υνϋλευςη των 
Μετόχων  
 
 
Ιωϊννινα 4 Απριλύου 2011  
 
Κύριοι Μϋτοχοι, 
 

Η παρούςα ϋκθεςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 
ΗΠΕΙΡΟΤ», ϋχει ςυνταχθεύ με βϊςει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 136 του Κ.Ν 2190/1920, του ϊρθρου 4 του Ν. 
3556/2007 και του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ 7/448/2007 τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ, και αναφϋρεται 
ςτισ ετόςιεσ Εταιρικϋσ  και Ενοποιημϋνεσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ 31 Δεκεμβρύου 2010 και τησ χρόςησ 
που ϋληξε την ημερομηνύα αυτό.   Ο Όμιλοσ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» (εφεξόσ:  «Ο Όμιλοσ»), πϋραν τησ Εταιρεύασ, 
(εφεξόσ: «η Εταιρεύα»), περιλαμβϊνει τη Θυγατρικό  «ΖΩΟΣΡΟΥΕ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε»» (εφεξόσ: «ΖΩ-ΔΩ Α.Ε») η 
οπούα ϋχει ϋδρα την Ελλϊδα και ενοποιεύται με την μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ και τησ  οπούασ η εταιρεύα 
κατϋχει το ςύνολο των μετοχών. Οι Ενοποιημϋνεσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ ςυντϊχθηκαν με βϊςει τα Διεθνό 
Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α) όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. 

Η χρόςη που ϋληξε εύναι η τεςςαρακοςτό τρύτη ςτη ςειρϊ και περιλαμβϊνει διϊςτημα από 1η  Ιανουαρύου 
2010 μϋχρι 31η Δεκεμβρύου 2010. 

 

1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Ο Κύκλοσ Εργαςιών του Ομύλου αυξόθηκε κατϊ 1,88% ςε ςχϋςη με το 2009 και ανόλθε ςτα € 112.789 χιλ. 
ϋναντι των € 110.712 χιλ. το 2009. Ο Κύκλοσ Εργαςιών τησ Εταιρεύασ ανόλθε ςε € 103.882 χιλ. ϋναντι € 
102.434 χιλ. τησ προηγούμενησ χρόςησ ςημειώνοντασ αύξηςη 1,41%. 
 

Σα Μικτϊ Αποτελϋςματα του Ομύλου μειώθηκαν κατϊ  € 814 χιλ.  και ανόλθαν ςε € 14.579 χιλ. ότοι ποςοςτό -
5,59%. Σα μικτϊ αποτελϋςματα τησ Εταιρεύασ μειώθηκαν κατϊ €  538 χιλ. ότοι ποςοςτό -3,81%.   
 

Σα Λειτουργικϊ Έξοδα του Ομύλου μειώθηκαν κατϊ € 2.543 χιλ. τα δε Λειτουργικϊ Έξοδα τησ εταιρεύασ 
μειώθηκαν κατϊ €  3.012 χιλ. ( μεύωςη 18,76% και 24,84% αντύςτοιχα ϋναντι του 2009).  
 
Ωσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω: 
 

Σα Λειτουργικϊ Κϋρδη προ τόκων, φόρων και Αποςβϋςεων του Ομύλου ςτη χρόςη του 2010 ανόλθαν ςε € 
7.137 χιλ. ϋναντι € 5.396 χιλ. την προηγούμενη χρόςη παρουςιϊζοντασ αύξηςη 32,26%. Ωσ περιθώριο επύ του 
κύκλου εργαςιών ανόλθαν ςε 6,33% από 4,82% ςτην προηγούμενη χρόςη.  Σα αντύςτοιχα Λειτουργικϊ Κϋρδη 
προ τόκων, φόρων και Αποςβϋςεων τησ Εταιρεύασ κατϊ τη χρόςη του 2010 ανόλθαν ςε € 7.791 χιλ. ϋναντι € 
5.449  χιλ.  τησ χρόςησ του 2009 ςημειώνοντασ αύξηςη 42.98%. Ωσ περιθώριο επύ του κύκλου εργαςιών 
ανόλθαν ςε 7,50% από 5.26% την προηγούμενη χρόςη. 
 

Σα Λειτουργικϊ Κϋρδη του Ομύλου ςτη χρόςη του 2010 ανόλθαν ςε € 4.715 χιλ. ϋναντι € 3.373 χιλ. την 
προηγούμενη χρόςη παρουςιϊζοντασ αύξηςη 39,79%. Ωσ περιθώριο επύ του 
 κύκλου εργαςιών ανόλθαν ςε 4,18% από 3,05% ςτην προηγούμενη χρόςη.  Σα αντύςτοιχα κϋρδη τησ 
Εταιρεύασ κατϊ τη χρόςη του 2010 ανόλθαν ςε € 5.589 χιλ. ϋναντι € 3.534  χιλ.  τησ χρόςησ του 2009 
ςημειώνοντασ αύξηςη 58,14%. Ωσ περιθώριο επύ του κύκλου εργαςιών ανόλθαν ςε 5,38% από 3,45% την 
προηγούμενη χρόςη. 
 

Σα Φρηματοοικονομικϊ Αποτελϋςματα του Ομύλου (ζημιϋσ), αυξόθηκαν κατϊ 45,85% ϋναντι του 2009,  ενώ 
τα αντύςτοιχα τησ Εταιρεύασ (ζημιϋσ) αυξόθηκαν κατϊ 33,57 % ϋναντι του 2009.  
 
Ο Υόροσ Ειςοδόματοσ του Ομύλου (ϋςοδο), ανόλθε ςε € 256 χιλ. ϋναντι (ϋξοδο) € -423 χιλ. το 2009.  Ο φόροσ 
ειςοδόματοσ τησ Εταιρεύασ (ϋςοδο) ανόλθε ςε € 92 χιλ. ϋναντι (ϋξοδο) € -461 χιλ. το 2009. 
 
 
Ωσ αποτϋλεςμα όλων των παραπϊνω: 
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Σα Καθαρϊ Αποτελϋςματα του Ομύλου προσ Απόδοςη ςτουσ Μετόχουσ τησ Μητρικόσ κατϊ τη χρόςη του 
2010, καταλόγουν ςε κϋρδη  € 2.528 χιλ. ϋναντι κερδών € 1.275 τησ προηγούμενησ χρόςησ παρουςιϊζοντασ 
αύξηςη 98,27%. 
 
Οι Καθαρϋσ Σαμειακϋσ Ροϋσ του Ομύλου από Λειτουργικϋσ Δραςτηριότητεσ  μειώθηκαν κατϊ € 3.602 χιλ. οι δε  
αντύςτοιχεσ τησ Εταιρεύασ μειώθηκαν κατϊ €  5.378 χιλ. 
 
Ο υνολικόσ Δανειςμόσ του Ομύλου την 31η Δεκεμβρύου 2010, ανόλθε ςε € 39.703 χιλ. ϋναντι  € 41.735 την 
31η Δεκεμβρύου 2009 παρουςιϊζοντασ μεύωςη 4,87%.  Ο υνολικόσ Δανειςμόσ τησ Εταιρεύασ ςτισ αντύςτοιχεσ 
ημερομηνύεσ όταν € 29.764 χιλ.  και € 34.389 χιλ.  παρουςιϊζοντασ μεύωςη 13,45%. 
 
 Ο Καθαρόσ Δανειςμόσ (ςύνολο χρϋουσ) του Ομύλου την 31η Δεκεμβρύου 2010, ανόλθε ςε € 38.761 χιλ. ϋναντι  
€ 41.063 την 31η Δεκεμβρύου 2009 παρουςιϊζοντασ μεύωςη 5,61%.  Ο Καθαρόσ Δανειςμόσ τησ Εταιρεύασ ςτισ 
αντύςτοιχεσ ημερομηνύεσ όταν € 29.010 χιλ.  και € 33.880 χιλ.  παρουςιϊζοντασ μεύωςη 14.37%. 
 
Σα Καθαρϊ Περιουςιακϊ τοιχεύα του Ομύλου την 31η Δεκεμβρύου 2010 ανόλθαν ςε  € 28.718 χιλ. 
παρουςιϊζοντασ αύξηςη 8.70% ϋναντι εκεύνων τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2009.  Σα Καθαρϊ Περιουςιακϊ τοιχεύα 
τησ Εταιρεύασ  ανόλθαν ςε € 30.079 χιλ. και παρουςύαςαν αύξηςη 12,73% ϋναντι εκεύνων τησ 31ησ  
Δεκεμβρύου 2009. 
 
 

Βαςικού Οικονομικού Δεύκτεσ 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

2010 2009 2010 2009 

      
Αριθμοδεύκτεσ Αποδοτικότητασ (Profitability ratios) 

Δεύκτησ Μικτού Κϋρδουσ   
Μικτό Κϋρδοσ / Κύκλοσ Εργαςιών 

12,93 13,90 13,09 13,80 

Δεύκτησ Καθαρού Κϋρδουσ   
Καθαρϊ αποτελϋςματα μετϊ φόρων / Κύκλοσ Εργαςιών 

2,24 1,15 3,50 1,50 

Δεύκτησ Κερδών ανϊ Μετοχό  
Καθαρϊ κϋρδη μετϊ φόρων / μετοχών ςε κυκλοφορύα 

0,62 0,31 0,89 0,38 

Αποδοτικότητα υνολικών Κεφαλαύων 
Καθαρϊ κϋρδη προ φόρων + Σόκοι ξϋνων κεφαλαύων / ύνολο 
απαςχολούμενων κεφαλαύων. 

5,79% 4,07% 7,79% 4,85% 

Αποδοτικότητα Ιδύων Κεφαλαύων  
Καθαρϊ Κϋρδη προ φόρων/ύδια κεφϊλαια 

7,91% 6,43% 11,76% 7,49% 

     
Αριθμοδεύκτεσ Ρευςτότητασ (Liquidity Ratios) 

Δεύκτησ Γενικόσ Ρευςτότητασ  
 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ 

1,48 1,44 1,59 1,49 

Δεύκτησ Άμεςησ Ρευςτότητασ (Διαθϋςιμα + Απαιτόςεισ λόξησ 3 
μηνών  / Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 

0,71 0,67 0,78 0,76 

     
Αριθμοδεύκτεσ διαχεύριςησ [Δανειακόσ Επιβϊρυνςησ (Deverage ratios)] Κεφαλαύου 

Δανειακό επιβϊρυνςη  
 (ύνολο υποχρεώςεων / ύνολο παθητικού) 

0,65 0,68 0,58 0,63 

Δομό κεφαλαύου (Ίδια κεφϊλαια / ύνολο παθητικού) 0,35 0,32 0,42 0,37 

Οικονομικό εξϊρτηςη (Ίδια κεφϊλαια / Ξϋνα κεφϊλαια) 0,54 0,47 0,72 0,58 

      

Δεύκτεσ Ρυθμού Ανϊπτυξησ  Μητρικόσ Εταιρεύασ 2010 2009 

   
Ρυθμόσ ανϊπτυξησ βϊςει απόδοςησ επενδύςεων εξύςωςησ Du pont 5,06% 2,11%   

Ρυθμόσ ανϊπτυξησ βϊςει  προςτιθϋμενησ αξύασ -0,11 -0,06 
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Η εξϋλιξη των αποτελεςμϊτων & η 
μεταβολό 

Ο Όμιλοσ Η Μητρικό 

% 2010 2009 % 2010 2009 

       Κύκλοσ εργαςιών 1,88% 112.789 110.712 1,41% 103.882 102.434 

Μικτϊ αποτελϋςματα -5,29% 14.579 15.393 -3,81% 13.595 14.133 

Λειτουργικϊ κϋρδη προ Φρημ/κών 
αποτελεςμϊτων 

39,79% 4.715 3.373 58,14% 5.589 3.534 

Κϋρδη προ φόρων 33,80% 2.272 1.698 77,06% 3.536 1.997 

Κϋρδη μετϊ φόρων 98,27% 2.528 1.275 136,20% 3.628 1.536 

Κϋρδη προ φόρων, τόκων και 
αποςβϋςεων 

32,26% 7.137 5.396 42.98% 7.791 5.449 

        
 

 
Η ςυνειςφορϊ τησ Μητρικόσ Εταιρεύασ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» ςτο Κοινωνικό ςύνολο 

 

Κοινωνικόσ Ιςολογιςμόσ ςε χιλ. € 2010 2009 

   ςε προώόντα ςτο καταναλωτικό κοινό 103.882 102.434 

ςε ειςόδημα ςτουσ παραγωγούσ (66.103) (64.634) 
 
 

0) 

ςε ελεύθερουσ επαγγελματύεσ  (13.261) (13.763) 

ςε κοινωφελεύσ επιχειρόςεισ – οργανιςμούσ (924) (870) 

από την πολιτικό διαχεύριςησ επιχειρηματικών πόρων (3.183) (4.798) 

   
ύνολο Κοινωνικού Προώόντοσ 20.411 18.369 

   
Διανομό Κοινωνικού Προώόντοσ   

   ςε μιςθούσ και λοιπϋσ παροχϋσ ςτο προςωπικό 11.518 11.568 

ςτο δημόςιο για ϊμεςουσ φόρουσ 276 541 

ςτα αςφαλιςτικϊ ταμεύα 2.917 2.907 

ςτουσ χρηματοδότεσ για πιςτοληπτικό ικανότητα 2.072 1.556 

ςτουσ χρηματοδότεσ μετόχουσ 0 440 

ςτην εταιρικό ανϊπτυξη (αυτοχρηματοδότηςη) 3.628 1.357 

    20.411 18.369 
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2.  ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΦΡΗΗ 

 
 

α)  Πρώτη Ύλη 
 

Η Εταιρεύα μασ ςτο πλαύςιο διαςφϊλιςησ του μετώπου τησ ζώνησ γϊλακτοσ, χορόγηςε και τη χρονιϊ αυτό 
ειδικό πριμ επιτυχύασ ςε όλουσ τουσ ςυνεργαζόμενουσ με αυτόν παραγωγούσ, 0,06 € το κιλό για το πρόβειο 
γϊλα, 0,030 € το κιλό για το γύδινο και 0,01 € για το γϊλα αγελϊδοσ, διανϋμοντασ ςυνολικϊ ςυμπληρωματικό 
τιμό ύψουσ 3.088.675,92 € επύ τησ ςυνολικόσ ειςκόμιςησ γϊλακτοσ. Επύ πλϋον προϋβη ςε αύξηςη των τιμών 
τησ αγορϊσ του πρόβειου γϊλακτοσ κατϊ 0,02 €,  και τησ αγορϊσ του γύδινου 0,01  €.  Πϋραν των χρημϊτων 
αυτών οι παραγωγού μασ απϋκτηςαν επιπλϋον ειςόδημα από τη διαφορϊ των τιμών μασ ϋναντι του 
ανταγωνιςμού, βλϋποντασ την Εταιρεύα μασ με εμπιςτοςύνη και αξιοπιςτύα. 
 
 

Διαμόρφωςη τιμών 2010 και εκκύνηςη τιμών 2011 
Σιμϋσ 

εκκύνηςησ 
2011 

Αύξηςη 
Μϋςεσ τιμϋσ 

2010 2009 

     υμπληρωματικό τιμό – ολικόσ ειςκόμιςησ   3.088.676 2.593.485 

Σιμό Αγελαδινού Γϊλακτοσ / Kgr 0,40000 -5,21% 0,43621 0,46020 

Σιμό Πρόβειου γϊλακτοσ / Kgr 1,05000 2,06% 1,09326 1,07116 

Σιμό Γύδινου Γϊλακτοσ / Kgr 0,58000 2,06% 0,60823 0,59594 

      
 
β) Επενδύςεισ 
 

την παρούςα χρόςη ο Όμιλοσ, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ τησ βελτύωςησ των παραγωγικών του δομών, 
των λειτουργιών διϊθεςησ μϋςω του ςυνεχούσ εκςυγχρονιςμού των κτιριακών και μηχανολογικών 
εγκαταςτϊςεων, πραγματοπούηςε επενδύςεισ € 1.396 χιλ. με ςκοπό την βελτύωςη τησ ποιότητασ ςτην 
παραγωγό προώόντων και την ανϊπτυξη των πωλόςεων ςε αγορϊσ υψηλών απαιτόςεων.    

 

 
γ) Απομεύωςη Αξύασ Θυγατρικόσ 
 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ χρόςησ του 2010, διενεργόθηκε ϋλεγχοσ ςτη ςυμμετοχό τησ εταιρεύασ ςτην εταιρεύα 
«ΖΩ – ΔΩ  Α.Ε», καθώσ υπόρχαν ενδεύξεισ ότι η Λογιςτικό τησ αξύα δεν όταν ανακτόςιμη. Από τον ϋλεγχο 
προϋκυψε ότι οι Λογιςτικϋσ αξύεσ των περιουςιακών τησ ςτοιχεύων υπερβαύνουν το εκτιμώμενο ανακτόςιμο 
ποςό τουσ και ωσ εκ τούτου αναγνωρύςτηκε ζημιϊ απομεύωςησ € 100 χιλ. η οπούα καταχωρόθηκε ςτην 
κατϊςταςη υνολικών Εςόδων τησ Εταιρεύασ για τη χρόςη 2010. 
 
 
δ) Μεριςματικό Πολιτικό 
 

τα πλαύςια τησ ενύςχυςησ τησ χρηματοοικονομικόσ θϋςησ του Ομύλου το Διοικητικό υμβούλιο αποφϊςιςε 
να προτεύνει ςτην Σακτικό Γενικό υνϋλευςη τη μη διανομό μερύςματοσ από τα κϋρδη τησ χρόςησ 1/1-
31/12/2010. 
 

ημειώνεται ‘ότι, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ.2 και 3, του ϊρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 υπϊρχει 
δυνατότητα μη διανομόσ κερδών ςτουσ μετόχουσ τησ Εταιρύασ εφόςον η Γενικό υνϋλευςη το αποφαςύςει με 
πλειοψηφύα 70% τουλϊχιςτον του καταβεβλημϋνου μετοχικού κεφαλαύου. την περύπτωςη που τη μη 
διανομό κερδών την αποφαςύςει η Γενικό υνϋλευςη με πλειοψηφύα 65% τουλϊχιςτον του καταβεβλημϋνου 
μετοχικού κεφαλαύου τότε υπϊρχει η υποχρϋωςη το μη διανεμόμενο μϋριςμα μϋχρι τουλϊχιςτον ποςοςτού 
τριϊντα πϋντε τοισ εκατό (35%) επύ των καθαρών κερδών ότοι ποςό € 846 χιλιϊδων περύπου που 
αντιςτοιχεύ ςε περύπου 0,20€ ανϊ μετοχό, να μεταφερθεύ ςε ειδικό λογαριαςμό αποθεματικού προσ 
κεφαλαιοπούηςη εντόσ τετραετύασ  με ϋκδοςη νϋων μετοχών που παραδύδονται δωρεϊν ςτουσ δικαιούχουσ 
μετόχουσ. 
 

Η απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου για τη μη διανομό μερύςματοσ πϊρθηκε ςτα πλαύςια του νϋου 
αναπτυξιακού προγρϊμματοσ τησ Διούκηςησ όπωσ αυτό εκφρϊζεται ςτο τριετϋσ (2010 – 2012) επιχειρηςιακό 
πλϊνο, και αφορϊ την περαιτϋρω κεφαλαιουχικό επϊρκεια τησ εταιρεύασ. 



                      ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 
                                 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Δ/ 
                                 Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
                                 Ποςϊ ςε χιλιϊδεσ € 
 

 

 
 

8 

 

 
3.  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

 
 

ύμφωνα με το επιχειρηματικό ςχϋδιο 2010 – 2012 που παρουςιϊςτηκε από το Διοικητικό υμβούλιο, όραμα 
τησ Εταιρεύασ εύναι η διαςφϊλιςη τησ ανϊπτυξησ και η διατόρηςη τησ ηγετικόσ θϋςησ τησ εταιρεύασ ςτην 
αγορϊ των τυροκομικών προώόντων. 
 τρατηγικό επιλογό τησ διούκηςησ αποτελεύ : 
-  η διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ ςύμφωνα με τα πιςτοποιημϋνα ςυςτόματα HACCP, ISO, BRC ΚΑΙ IFS,  για την 
παραγωγό προώόντων με υψηλό προςτιθϋμενη αξύα, που να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των 
καταναλωτών,  
-  η εύςοδο τησ εταιρεύασ ςε νϋεσ αγορϋσ,  
- η βελτύωςη και επϋκταςη των παραγωγικών  υποδομών, τησ ζώνησ γϊλακτοσ και τησ λειτουργύασ διϊθεςησ, 
και 
- ςτη βελτιςτοπούηςη τησ κεφαλαιακόσ  διϊρθρωςησ. 
 
 
4.  ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΕ 

 
α) Πιςτωτικόσ Κύνδυνοσ 
 

Ο Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ ςυνύςταται ςτην πιθανότητα κϊποιοσ αντιςυμβαλλόμενοσ να προκαλϋςει ςτον όμιλο 
και την Εταιρεύα οικονομικό ζημιϊ εξαιτύασ τησ αθϋτηςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων.  
Ο μϋγιςτοσ πιςτωτικόσ κύνδυνοσ κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ τησ κατϊςταςησ τησ χρηματοοικονομικόσ 
θϋςησ, εύναι η λογιςτικό αξύα των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων. 
 
 

Οι απαιτόςεισ από πελϊτεσ εύναι μϋγεθοσ το οπούο μπορεύ να επηρεϊςει αρνητικϊ την ομαλό ρευςτότητα 
του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ.  
Ο Όμιλοσ και η Εταιρεύα εφαρμόζουν ςυγκεκριμϋνη  πιςτωτικό πολιτικό με ςτόχο την ελαχιςτοπούηςη των 
επιςφαλειών. Οι πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με αξιολογημϋνο ιςτορικό πιςτώςεων,  οι δε 
απαιτόςεισ καλύπτονται κατϊ ςημαντικό ποςοςτό από τραπεζικϋσ εγγυόςεισ και επιταγϋσ τρύτων μεγϊλησ 
διαςπορϊσ. Όταν κρύνεται απαραύτητο, ζητεύται επιπλϋον εξαςφϊλιςη με εγγυόςεισ, οι δε απαιτόςεισ που 
θεωρούνται επιςφαλεύσ, επανεκτιμώνται ςε τακτϊ διαςτόματα, και για τη ζημιϊ που εκτιμϊται ότι θα 
προκύψει από αυτϋσ, ςχηματύζεται ςχετικό πρόβλεψη απομεύωςησ. 
 
 

Σα Σαμειακϊ Διαθϋςιμα θα μπορούςε να θεωρηθεύ ότι εμπεριϋχουν ϋναν βαθμό πιςτωτικού κινδύνου, 
καθώσ οι τρϋχουςεσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ αςκούν ςημαντικό πύεςη ςτισ τρϊπεζεσ.  Εκτιμϊται ότι ο Όμιλοσ 
και η Εταιρεύα δεν εκτύθενται τϋτοιασ μορφόσ ςε πιςτωτικό κύνδυνο. 
 
 

Σα Φρεόγραφα που ϋχουν ταξινομηθεύ ωσ διαθϋςιμα προσ Πώληςη, αφορούν τοποθετόςεισ ςε μετοχϋσ 
ειςηγμϋνεσ ςτο Φ.Α.Α και εκτιμϊται ότι δεν εκθϋτουν τον Όμιλο και την Εταιρεύα ςε ςημαντικό κύνδυνο. 
 
Σα Δϊνεια περιλαμβϊνουν δϊνεια χορηγηθϋντα ςτο προςωπικό, τα οπούα εύτε αποπληρώνονται μϋςω 
παρακρϊτηςησ δόςεων από τη μιςθοδοςύα, εύτε ςυμψηφύζονται με την αποζημύωςη λόγω ςυνταξιοδότηςησ. 
Σα παραπϊνω δϊνεια εκτιμϊται ότι δεν εκθϋτουν τον Όμιλο και την Εταιρεύα ςε πιςτωτικό κύνδυνο  
 
 
 

Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα  
την 31η Δεκεμβρύου 2010 – 2009 αντύςτοιχα 

Ο Όμιλοσ Η εταιρεύα 

2010 2009 2010 2009 

    
Απαιτόςεισ από πελϊτεσ 38.236 38.252 32.894 33.437 

Σαμειακϊ διαθϋςιμα & ιςοδύναμα  942 672 754 509 

Φρεόγραφα που κατηγοριοποιόθηκαν ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

134 351 134 352 

Δϊνεια ςτο προςωπικό 227 243 227 272 
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β) Κύνδυνοσ ρευςτότητασ 
 

Ο κύνδυνοσ ρευςτότητασ ςυνύςταται ςτον κύνδυνο, ο Όμιλοσ και Εταιρεύα να μη μπορϋςουν να εκπληρώςουν 
εμπρόθεςμα τισ χρηματοοικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. 
Η Διούκηςη του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ, διατηρεύ τον κύνδυνο τησ ρευςτότητασ ςε χαμηλϊ επύπεδα, μϋςω 
τησ διαθεςιμότητασ επαρκών ταμειακών διαθεςύμων και πιςτωτικών ορύων, που διαςφαλύζουν την ομαλό 
εκπλόρωςη των χρηματοοικονομικών τουσ υποχρεώςεων. 
Για την παρακολούθηςη και αντιμετώπιςη του κινδύνου ρευςτότητασ, οι εταιρεύεσ του Ομύλου ςυντϊςςουν 
προβλϋψεισ ταμειακών ροών ςε τακτικό βϊςη. 
 
 

Σα διαθϋςιμα του Ομύλου   
την 31η Δεκεμβρύου 2010 – 2009 αντύςτοιχα 

Ο Όμιλοσ Η εταιρεύα 

2010 2009 2010 2009 

    
Σαμειακϊ διαθϋςιμα & ιςοδύναμα 942 672 754 509 

Βραχυπρόθεςμα Δϊνεια 33.071 34.183 26.980 30.527 

     

Διαθϋςιμο πιςτωτικό όριο από 1ησ Ιανουαρύου 2011,  € 57.000 χιλ. ο Όμιλοσ και € 50.000 χιλ. η εταιρεύα. 
 

 
γ) Κύνδυνοσ αγορϊσ  
 

Ο κύνδυνοσ αγορϊσ δημιουργεύται από το ενδεχόμενο οι αλλαγϋσ ςτισ τιμϋσ πρώτων υλών, όπωσ και ςε 
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ και επιτόκια, να επηρεϊςουν τα αποτελϋςματα του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ. Η 
διαχεύριςη του κινδύνου τησ αγορϊσ ςυνύςταται ςτην προςπϊθεια του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ να ελϋγχουν 
την ϋκθεςό τουσ ςε αποδεκτϊ όρια.   
Παρακϊτω περιγρϊφονται αναλυτικότερα οι επιμϋρουσ κύνδυνοι που ςυνθϋτουν τον κύνδυνο αγορϊσ και οι 
πολιτικϋσ διαχεύριςησ τουσ από τον Όμιλο και την Εταιρεύα. 
 
 -     Κύνδυνοσ Σιμών 
Ο κύνδυνοσ των τιμών ςυνύςταται αφενόσ μεν ςτη διακύμανςη των τιμών των πρώτων  υλών που αποτελούν 
την κύρια δαπϊνη τησ εταιρεύασ και αφορούν ςτο 80% του κόςτουσ παραγωγόσ, αφετϋρου δε ςτην 
ειςοδηματικό πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ που ενδεχομϋνωσ μπορεύ να οδηγόςει ςε ςυρρύκνωςη των 
καταναλωτικών δαπανών και πτωτικό τϊςη των πωλόςεων. 
Εϊν οι δαπϊνεσ προμόθειασ των πρώτων υλών αυξηθούν ςε ποςοςτό μεγαλύτερο του ποςοςτού μεταβολόσ 
των τιμών διϊθεςησ των προώόντων, το γεγονόσ αυτό ενδϋχεται να ϋχει αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτην 
κερδοφορύα. 

 

- υναλλαγματικόσ  κύνδυνοσ  
Ο ςυναλλαγματικόσ κύνδυνοσ ςυνύςταται ςτην πιθανότητα, η εύλογη αξύα ό οι ταμειακϋσ ροϋσ ενόσ 
χρηματοοικονομικού μϋςου, να παρουςιϊςουν διακυμϊνςεισ, εξαιτύασ μεταβολών ςτισ ιςοτιμύεσ ξϋνου 
ςυναλλϊγματοσ. 
Ο Όμιλοσ  δραςτηριοποιεύται ςε ποςοςτό 95% περύπου ςτην Ελλϊδα και τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ, οι δε 
αγορϋσ τησ προϋρχονται αποκλειςτικϊ από την Ελλϊδα και τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ όπου  κυρύαρχο 
νόμιςμα εύναι το Ευρώ. Ωσ εκ τούτου, δεν εκτύθεται ςε ςοβαρϋσ  διακυμϊνςεισ ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών, ο 
δε ςυναλλαγματικόσ κύνδυνοσ που ενδϋχεται να προκύψει από τισ μεταβολϋσ των λειτουργικών νομιςμϊτων 
ςτισ  αγορϋσ των  ΗΠΑ και Αυςτραλύασ εύναι ςχετικϊ  περιοριςμϋνοσ. 

 

-  Κύνδυνοσ διακύμανςησ επιτοκύων 
Ο κύνδυνοσ επιτοκύων ςυνύςταται ςτην πιθανότητα, οι πληρωμϋσ για τόκουσ δανεύων να παρουςιϊςουν 
διακυμϊνςεισ, εξαιτύασ μεταβολών ςτα επιτόκια αγορϊσ. 
Ο Όμιλοσ και η Εταιρεύα διαχειρύζονται τον κύνδυνο επιτοκύων με την διαρκό παρακολούθηςη των τϊςεων 
των επιτοκύων καθώσ και των χρηματοδοτικών τουσ αναγκών  κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ, ανϊλογα με τον 
όγκο των ςχετικών ϋντοκων ςυναλλαγών και υπολούπων. (ημεύωςη 9.15 των Οικονομικών Καταςτϊςεων). 
Οι δανειακϋσ υποχρεώςεισ του Ομύλου ςυνδϋονται με κυμαινόμενα επιτόκια, ϋχοντασ τη δυνατότητα 
ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ να μετατραπούν ςε ςταθερϊ επιτόκια. Ο παρακϊτω πύνακασ 
παρουςιϊζει την ευαιςθηςύα του αποτελϋςματοσ καθώσ και των ιδύων κεφαλαύων, ςε μια λογικό μεταβολό 
του επιτοκύου τησ τϊξεωσ του +/- 200 μονϊδων βϊςησ. Οι αλλαγϋσ ςτα επιτόκια εκτιμϊται ότι κινούνται ςε 
μύα λογικό βϊςη ςε ςχϋςη με τισ πρόςφατεσ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ. 
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 Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

 2010 2009 2010 2009 

      

ςτα αποτελϋςματα 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 603 +/- 624 +/- 452 +/- 516 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 23,85% +/- 48,94% +/- 12,46% +/- 33,59% 

      

τα ύδια κεφϊλαια 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 603 +/- 624 +/- 452 +/- 516 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 2,10% +/- 2,36% +/- 1,50% +/- 1,93% 

       

Ο Όμιλοσ δεν διαχειρύζεται  ςυμβόλαια ανταλλαγόσ επιτοκύων που να όταν ςε ιςχύ την 31η Δεκεμβρύου 2010. 
 
 
δ)   Λοιπού κύνδυνοι 
 

Πρόςθετεσ φορολογικϋσ επιβαρύνςεισ 
ύμφωνα με το νόμο 3845/2010 «Μϋτρα για την εφαρμογό του καθεςτώτοσ ςτόριξησ τησ Ελληνικόσ 
Οικονομύασ από τα μϋλη τησ Ζώνησ του Ευρώ και του Διεθνούσ Νομιςματικού Σαμεύου» επιβλόθηκε ςτισ 
Ελληνικϋσ κερδοφόρεσ επιχειρόςεισ, μια ϋκτακτη ειςφορϊ, που υπολογύζεται για το φορολογικό ϋτοσ 2009, 
βϊςει μιασ προοδευτικόσ κλύμακασ ϋωσ και 10%, επύ του ςυνόλου των καθαρών κερδών τουσ ,  Η ειςφορϊ 
αυτό εκτιμόθηκε για την μητρικό εταιρεύα ςε € 135 χιλιϊδεσ περύπου. Δεδομϋνησ τησ τρϋχουςασ 
Δημοςιονομικόσ θϋςησ του Ελληνικού Δημοςύου, μπορεύ να επιβληθούν πρόςθετα φορολογικϊ μϋτρα, που θα 
μπορούςαν να ϋχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτην χρηματοοικονομικό θϋςη του Ομύλου. 
 
 
ε)  Διαχεύριςη Κεφαλαύου 
 

Πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη του κεφαλαύου, εύναι η 
διαςφϊλιςη και διατόρηςη ιςχυρόσ πιςτοληπτικόσ ικανότητασ και υγιών κεφαλαιακών δεικτών, με ςκοπό 
την υποςτόριξη των επιχειρηματικών ςχεδύων και τη μεγιςτοπούηςη τησ αξύασ . 
Ο Όμιλοσ και η Εταιρεύα διαχειρύζονται την κεφαλαιακό διϊρθρωςη και πραγματοποιούν τισ αναγκαύεσ 
προςαρμογϋσ προκειμϋνου να εναρμονύζονται με τισ αλλαγϋσ ςτο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβϊλλον 
ςτο οπούο λειτουργούν και επιχειρούν. Για την διατόρηςη ό την προςαρμογό τησ κεφαλαιακόσ διϊρθρωςησ 
ϋχουν τη δυνατότητα να προςαρμόςουν το μϋριςμα που καταβϊλλεται ςτουσ μετόχουσ, να επιςτρϋψουν 
κεφϊλαιο ςτουσ μετόχουσ, ό να εκδώςουν νϋεσ μετοχϋσ. 
Ένασ ςημαντικόσ δεύκτησ για τη διατόρηςη και τον ϋλεγχο του κεφαλαύου, εύναι ο δεύκτησ καθαρού 
δανειςμού προσ τα ύδια κεφϊλαια (δεύκτησ μόχλευςησ).   
Από τον παρακϊτω πύνακα, παρατηρεύται ότι ο δεύκτησ καθαρού δανειςμού προσ τα  ύδια κεφϊλαια μειώθηκε 
το 2010 ςε ςύγκριςη με το 2009, τόςο ςε επύπεδο ομύλου όςο και ςε επύπεδο εταιρεύασ, κυρύωσ λόγο τησ 
μεύωςησ του καθαρού χρϋουσ. 
 
 

  Ανϊλυςη ςυντελεςτό μόχλευςησ  Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

Περιγραφό κονδυλύων  2010 2009 2010 2009 

     ύνολο δανειςμού 39.703 41.735 29.764 34.389 

Μεύον: Σαμειακϊ διαθϋςιμα & ιςοδύναμα (942) (672) (754) (509) 
     

Καθαρόσ δανειςμόσ (καθαρό χρϋοσ) 38.761 41.063 29.010 33.880 

     

Ίδια κεφϊλαια 28.718 26.421 30.079 26.682 

Πλϋον: Καθαρόσ δανειςμόσ 38.761 41.062 29.010 33.880 
     
ύνολο απαςχολούμενων κεφαλαύων 67.479 67.483 59.089 60.562 

        0,57 0,61 0,49 0,56 
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5.  ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ωσ ςυνδεδεμϋνα με την εταιρεύα μϋρη, θεωρούνται αυτϊ που ορύζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωςτοποιόςεισ 
υνδεδεμϋνων Μερών». 
Η εταιρεύα αγορϊζει αγαθϊ και λαμβϊνει υπηρεςύεσ από ςυνδεδεμϋνα μϋρη, πωλεύ αγαθϊ και παρϋχει 
υπηρεςύεσ ςε αυτϊ, χορηγεύ και λαμβϊνει δϊνεια και τϋλοσ λαμβϊνει και διανϋμει μερύςματα. 
 
 

Οι ςυναλλαγϋσ με 
ςυνδεδεμϋνα μϋρη ϋχουν 
ωσ εξόσ: 

υνδεδεμϋνα μϋρη 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

      

Πωλόςεισ Αγαθών 
Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 176 326 68 326 

ύνολο 176 326 68 326 

      

Αγορϋσ Αγαθών 

Μητρικό 2.676 1.128 2.051 991 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 2.057 3.983 974 1.048 

ύνολο 4.733 5.111 3.025 2.039 

      

Δϊνεια από ςυνδεδεμϋνα 
μϋρη 

Μητρικό 39.463 41.421 29.524 34.074 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 240 315 240 315 

ύνολο 39.703 41.736 29.764 34.389 

      

Απαιτόςεισ από 
ςυνδεδεμϋνα μϋρη 

Μητρικό 741 628 587 475 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 434 122 434 61 

ύνολο 1.175 750 1.021 536 

      
Τποχρεώςεισ ςε 

ςυνδεδεμϋνα μϋρη 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 892 114 439 51 

ύνολο 892 114 439 51 

       
 
Ωσ διευθυντικϊ ςτελϋχη και μϋλη τησ διούκηςησ, λαμβανομϋνων υπόψη και των ςτενών ςυνδεομϋνων με 
αυτούσ προςώπων, για την εταιρεύα νοούνται αυτϊ που ορύζει το Δ.Λ.Π 24 «Γνωςτοποιόςεισ υνδεδεμϋνων 
Μερών». Οι αμοιβϋσ ςυμπεριλαμβϊνουν όλεσ τισ παροχϋσ ςτουσ εργαζόμενουσ όπωσ ορύζεται ςτο Δ.Λ.Π 19 
«Παροχϋσ ςε Εργαζόμενουσ». 
 
 

Αμοιβϋσ διευθυντών και  βαςικών διοικητικών 
ςτελεχών επιβϊρυναν τα αποτελϋςματα με τα 
εξόσ ποςϊ 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

      

Αμοιβϋσ & ϋξοδα 
διευθυντικών και βαςικών     
διοικητικών ςτελεχών 

Διευθυντικϊ ςτελϋχη 412 478 412 452 

Βαςικϊ διοικητικϊ 
ςτελϋχη 

493 115 355 96 

ύνολο 905 593 767 548 

       
Σην 31η Δεκεμβρύου 2010 και 31η Δεκεμβρύου 2009 δεν υπόρχαν απαιτόςεισ ό υποχρεώςεισ του Ομύλου και 
τησ εταιρεύασ ϋναντι διευθυντικών ςτελεχών και διοικητικών μελών. 
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6.  ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΗ ΦΡΗΗ 

 
Με ςχετικϋσ αποφϊςεισ των Διοικητικών υμβουλύων, α) τησ εταιρεύασ απόφαςη Νο 1/10-01-2011, και β) 
τησ θυγατρικόσ απόφαςη Νο 1/10-01-2011δρομολογόθηκε, η εντόσ του 2011 κατϊρτιςη ςχεδύου ςύμβαςησ 
ςυγχώνευςησ με απορρόφηςη τησ θυγατρικόσ, από την εταιρεύα. Η απορρόφηςη θα ςυντελεςτεύ ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 69 – 78 του Κ.Ν 2190/1920  περύ  ΑΕ & ΕΠΕ, και του Ν. 2166/1993 , όπωσ 
ιςχύουν  ςόμερα, με λογιςτικό ενοπούηςη των περιουςιακών ςτοιχεύων τησ θυγατρικόσ, όπωσ αυτϊ 
εμφανύζονται ςτον ιςολογιςμό μεταςχηματιςμού, που ςυντϊχθηκε για το ςκοπό αυτό, με ημερομηνύα 31 
Ιανουαρύου 2011, και εγκρύθηκε με απόφαςη του Δ. τησ 14/02/2011. Η εταιρεύα κατϋχει το ςύνολο του 
Μετοχικού τησ Κεφαλαύου τησ θυγατρικόσ (100%) και θα εφαρμοςτούν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 78 του Κ.Ν 
2190/1920 .  

Ο ιςολογιςμόσ μεταςχηματιςμού τησ θυγατρικόσ θα  ελεγχθεύ από τον Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΦΕΙΛΑ, ΑΜ ΟΕΛ 12831, και βϊςει των  ςχετικών εκθϋςεων εκτύμηςησ τησ λογιςτικόσ αξύασ των 
περιουςιακών ςτοιχεύων τησ, θα προχωρόςουν οι εταιρεύεσ ςτην  απορρόφηςη,  η δε τελικό απόφαςη τησ 
ςυγχώνευςησ δια τησ απορροφόςεωσ,  θα ληφθεύ από τα Νόμιμα Όργανα  των εταιρειών ςύμφωνα με τον 
νόμο   Κ.Ν 2190/1920 περύ  ΑΕ & ΕΠΕ.  
 

 
 
7. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΕΩ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ (παρ. 7 και 8 ϊρθρου 4 ν. 3556/2007) 

 
α) Διϊρθρωςη Μετοχικού Κεφαλαύου 
 
Σο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Εταιρύασ ανϋρχεται ςε Ευρώ 11.892.117 διαιρούμενο ςε 4.058.743 κοινϋσ 
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 2,93 εκϊςτη. 
Με βϊςη τo καταςτατικό τησ Εταιρύασ τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των μετόχων εύναι τα ακόλουθα: 
 
Δικαύωμα επύ του μερύςματοσ από τα ετόςια κϋρδη τησ Εταιρεύασ. Σο μϋριςμα κϊθε μετοχόσ καταβϊλλεται 
ςτον κϊτοχο τησ εντόσ δύο μηνών από την ημερομηνύα τησ Γενικόσ υνϋλευςησ που ενϋκρινε τισ οικονομικϋσ 
καταςτϊςεισ. Σο δικαύωμα εύςπραξησ του μερύςματοσ παραγρϊφεται μετϊ την παρϋλευςη πϋντε ετών από 
του τϋλουσ του ϋτουσ, κατϊ το οπούο ενϋκρινε τη διανομό του η Γενικό υνϋλευςη. 
Δικαύωμα προτύμηςησ ςε κϊθε αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου και ανϊληψη νϋων μετοχών. 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Γενικό υνϋλευςη των μετόχων.  
Η ιδιότητα του μετόχου ςυνεπϊγεται αυτοδικαύωσ την αποδοχό του καταςτατικού τησ Εταιρύασ και των 
αποφϊςεων των οργϊνων τησ, που εύναι ςύμφωνεσ με αυτό και το νόμο. 
Οι μετοχϋσ τησ Εταιρύασ εύναι αδιαύρετεσ και η Εταιρύα δεν αναγνωρύζει παρϊ μόνο ϋναν κύριο κϊθε μετοχόσ. 
Όλοι οι αδιαιρϋτωσ ςυγκύριοι μετοχόσ, καθώσ και εκεύνοι που ϋχουν την επικαρπύα ό την ψιλό κυριότητα 
αυτόσ, αντιπροςωπεύονται ςτη Γενικό υνϋλευςη από ϋνα μόνο πρόςωπο που ορύζεται από αυτούσ κατόπιν 
ςυμφωνύασ. ε περύπτωςη διαφωνύασ η μετοχό των ανωτϋρω δεν αντιπροςωπεύεται. 
Οι μϋτοχοι δεν ενϋχονται πϋραν του ονομαςτικού κεφαλαύου κϊθε μετοχόσ. 

 
β) Περιοριςμού ςτην μεταβύβαςη μετοχών τησ Εταιρύασ 
 
Σο ςύνολο των μετοχών τησ Εταιρεύασ εύναι ϊώλεσ κοινϋσ, ονομαςτικϋσ με δικαύωμα ψόφου, μη 
μεταβιβϊςιμεσ, εκτόσ των εξαιρϋςεων που προβλϋπει το ϊρθρο 8 του καταςτατικού, και δεν υπϊρχουν ειδικϋσ 
κατηγορύεσ μετοχών.  
 
γ) ημαντικϋσ ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ ςυμμετοχϋσ κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 9 και 10 του Ν. 
3556/2007 
 
Οι ςημαντικϋσ (ϊνω του 5%) ςυμμετοχϋσ την 31/12/2010 διαμορφώνονται ωσ εξόσ: 
 

ΑΣΕ Bank AE: ποςοςτό 67,77% του μετοχικού κεφαλαύου 
Ε.Α. Ιωαννύνων:  ποςοςτό 24,78% του μετοχικού κεφαλαύου 

 
     



                      ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 
                                 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Δ/ 
                                 Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
                                 Ποςϊ ςε χιλιϊδεσ € 
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δ) Μετοχϋσ παρϋχουςεσ ειδικϊ δικαιώματα ελϋγχου 
 
Δεν υφύςτανται μετοχϋσ τησ Εταιρύασ που παρϋχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικϊ δικαιώματα ελϋγχου. 
 
ε) Περιοριςμού ςτο δικαύωμα ψόφου 
 
Δεν προβλϋπονται ςτο καταςτατικό τησ Εταιρύασ περιοριςμού του δικαιώματοσ ψόφου που απορρϋουν από 
τισ μετοχϋσ τησ.  
  
ςτ) υμφωνύεσ μεταξύ των Μετόχων τησ Εταιρύασ 
 
Δεν ϋχει καταςτεύ γνωςτό ςτην Εταιρύα η ύπαρξη ςυμφωνιών μεταξύ των μετόχων τησ, οι οπούεσ 
ςυνεπϊγονται περιοριςμούσ ςτην μεταβύβαςη των μετοχών τησ ό ςτην ϊςκηςη δικαιωμϊτων ψόφου που 
απορρϋουν από τισ μετοχϋσ τησ. 
 
ζ) Κανόνεσ διοριςμού και αντικατϊςταςησ μελών Δ.. και τροποπούηςησ καταςτατικού 
 
Οι κανόνεσ που προβλϋπονται από το καταςτατικό τησ Εταιρύασ τόςο για το διοριςμό και για την 
αντικατϊςταςη μελών του Διοικητικού τησ υμβουλύου όςο και για τισ τροποποιόςεισ του, δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν 2190/1920. 
 
η) Αρμοδιότητα του Δ. για την ϋκδοςη νϋων ό για την αγορϊ ιδύων μετοχών 
 
Σο ϊρθρο 6 § 1 του καταςτατικού τησ Εταιρύασ προβλϋπει ότι μόνο η Γενικό υνϋλευςη των μετόχων η οπούα 
ςυνεδριϊζει με απαρτύα των 2/3 του καταβεβλημϋνου μετοχικού κεφαλαύου ϋχει το δικαύωμα να προβαύνει 
ςε αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου τησ Εταιρύασ με ϋκδοςη νϋων μετοχών με απόφαςη που λαμβϊνεται με 
πλειοψηφύα των 2/3 των εκπροςωπουμϋνων ψόφων. 
 
Από το καταςτατικό τησ Εταιρύασ δεν προβλϋπεται η εκχώρηςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο ό ςε οριςμϋνα 
μϋλη του, οποιουδόποτε δικαιώματοσ αρμοδιότητασ τησ Γενικόσ υνελεύςεωσ, για ϋκδοςη μετοχών και 
αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου . 
 
θ) ημαντικϋσ ςυμφωνύεσ που τύθενται ςε ιςχύ, τροποποιούνται ό λόγουν ςε περύπτωςη αλλαγόσ 
ελϋγχου κατόπιν δημόςιασ πρόταςησ 

 

Δεν υφύςτανται ϊλλεσ ςυμφωνύεσ οι οπούεσ τύθενται ςε ιςχύ, τροποποιούνται ό λόγουν ςε περύπτωςη 
αλλαγόσ ςτον ϋλεγχο τησ Εταιρύασ  

 

ι) υμφωνύεσ με μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου ό το προςωπικό τησ Εταιρύασ  
 

Δεν υπϊρχουν ςυμφωνύεσ τησ Εταιρύασ με μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου τησ ό με το προςωπικό τησ οι 
οπούεσ να προβλϋπουν την καταβολό αποζημύωςησ ειδικϊ ςε περύπτωςη παραύτηςησ ό απόλυςησ χωρύσ 
βϊςιμο λόγο ό τερματιςμού τησ θητεύασ ό τησ απαςχόληςόσ τουσ. 
 
 
 
 
 

4 - Απριλύου -  2011 
 

Ο Πρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου 
 
 
 

 
 

Παλαιοθόδωροσ Δημότριοσ 
 



                         ΓΩΓΩΝΗ Α.Δ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ 
                                ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ 
                                Τηρ σπήζηρ πος έληξε 31η Δεκεμβπίος 2010 
                               Ποζά ζε σιλιάδερ € 
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Γ.  ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ  

«ΓΩΓΩΝΗ  Α.Δ  ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ» 

 

Έκθεση επί των Ατομικών και Δνοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελϋγξαμε τισ ςυνημμϋνεσ ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ (η «Εταιρεύα») που αποτελούνται από την ατομικό και ενοποιημϋνη 
κατϊςταςη οικονομικόσ θϋςησ τησ 31 Δεκεμβρύου 2010, τισ ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ καταςτϊςεισ 
ςυνολικών εςόδων, μεταβολών ιδύων κεφαλαύων και ταμειακών ροών τησ χρόςεωσ που ϋληξε την 
ημερομηνύα αυτό, καθώσ και περύληψη ςημαντικών λογιςτικών πολιτικών και λοιπϋσ επεξηγηματικϋσ 
ςημειώςεισ. 
 

Δσθύνη της Γιοίκησης για τις Ατομικές και Δνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διούκηςη εύναι υπεύθυνη για την κατϊρτιςη και εύλογη παρουςύαςη αυτών των ατομικών και 
ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, 
όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη, όπωσ και για εκεύνεσ τισ εςωτερικϋσ δικλεύδεσ, που 
η διούκηςη καθορύζει ωσ απαραύτητεσ ώςτε να καθύςταται δυνατό η κατϊρτιςη ατομικών και ενοποιημϋνων 
οικονομικών καταςτϊςεων, απαλλαγμϋνων από ουςιώδη ανακρύβεια, που οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε 
λϊθοσ. 
 

Δσθύνη τοσ Δλεγκτή 

Η δικό μασ ευθύνη εύναι να εκφρϊςουμε γνώμη επύ αυτών των ατομικών και ενοποιημϋνων οικονομικών 
καταςτϊςεων, με βϊςη τον ϋλεγχό μασ.  Διενεργόςαμε τον ϋλεγχό μασ ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα τησ 
Ελεγκτικόσ.  Σα Πρότυπα αυτϊ απαιτούν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογύασ, καθώσ και να 
ςχεδιϊζουμε και να διενεργούμε τον ϋλεγχο με ςκοπό την απόκτηςη εύλογησ διαςφϊλιςησ για το εϊν οι 
ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ εύναι απαλλαγμϋνεσ από ουςιώδη ανακρύβεια. 
Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει τη διενϋργεια διαδικαςιών για την απόκτηςη ελεγκτικών τεκμηρύων, ςχετικϊ με τα 
ποςϊ και τισ γνωςτοποιόςεισ ςτισ ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ 
διαδικαςύεσ βαςύζονται ςτην κρύςη του ελεγκτό περιλαμβανομϋνησ τησ εκτύμηςησ του κινδύνου ουςιώδουσ 
ανακρύβειασ των ατομικών και ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων, που οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε 
ςε λϊθοσ.  Κατϊ τη διενϋργεια αυτών των εκτιμόςεων κινδύνου, ο ελεγκτόσ εξετϊζει τισ εςωτερικϋσ δικλεύδεσ 
που ςχετύζονται με την κατϊρτιςη και εύλογη παρουςύαςη των ατομικών και ενοποιημϋνων οικονομικών 
καταςτϊςεων τησ εταιρεύασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικών διαδικαςιών κατϊλληλων για τισ 
περιςτϊςεισ, αλλϊ όχι με ςκοπό την ϋκφραςη γνώμησ επύ τησ αποτελεςματικότητασ των εςωτερικών 
δικλεύδων τησ εταιρεύασ.  Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει επύςησ την αξιολόγηςη τησ καταλληλότητασ των 
λογιςτικών πολιτικών που χρηςιμοποιόθηκαν και του εύλογου των εκτιμόςεων που ϋγιναν από τη διούκηςη, 
καθώσ και αξιολόγηςη τησ ςυνολικόσ παρουςύαςησ των ατομικών και ενοποιημϋνων οικονομικών 
καταςτϊςεων. 
Πιςτεύουμε ότι τα ελεγκτικϊ τεκμόρια που ϋχουμε ςυγκεντρώςει εύναι επαρκό και κατϊλληλα για τη 
θεμελύωςη τησ ελεγκτικόσ μασ γνώμησ. 

 

Γνώμη 

Κατϊ τη γνώμη μασ, οι ςυνημμϋνεσ ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ απεικονύζουν 
ακριβοδύκαια την οικονομικό θϋςη τησ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ κατϊ την 
31 Δεκεμβρύου 2010 και τη χρηματοοικονομικό τησ επύδοςη και τισ ταμειακϋσ τησ ροϋσ για τη χρόςη που 
ϋληξε την ημερομηνύα αυτό ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ όπωσ αυτϊ 
ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. 



                         ΓΩΓΩΝΗ Α.Δ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ 
                                ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ 
                                Τηρ σπήζηρ πος έληξε 31η Δεκεμβπίος 2010 
                               Ποζά ζε σιλιάδερ € 
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκεσή 
Ελλάς 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύςαμε τη ςυμφωνύα και την αντιςτούχηςη του περιεχομϋνου τησ Έκθεςησ Διαχεύριςησ του 
Διοικητικού υμβουλύου με τισ ςυνημμϋνεσ ατομικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςτα πλαύςια 
των οριζόμενων από τα ϊρθρα 37, 43α, και 108 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 5 Αππιλίος 2011 

 

KPMG Οπκυηοί Δλεγκηέρ Α.Δ. 

 

 

 

 

ηαμάηιορ Γπίηζαρ, Οπκυηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ 

ΑΜ ΟΔΛ 20381 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 
                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 
                                Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
                                Ποςϊ ζε σιλιάδερ € 
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Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

1.  ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ημ. 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

1/1-
31/12/2010 

1/1-
31/12/2009 

1/1-
31/12/2010 

1/1-
31/12/2009 

      ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα Περιουςιακϊ 
τοιχεύα 

      
Γόπεδα, κτύρια και εξοπλιςμόσ Θ 3 15.057 16.045 11.790 12.895 

Επενδύςεισ ςε ακύνητα Θ 4 73 73 73 73 

Άώλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα  Θ 5 122 128 122 128 

Επενδύςεισ ςε θυγατρικϋσ Θ 6 0 0 0 100 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ Θ 7 1.126 (7) 850 (120) 

Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ απαιτόςεισ Θ 8 39 38 33 32 
      ύνολο μη Κυκλοφορούντων 
Περιουςιακών τοιχεύων  

16.417 16.277 12.868 13.108 

       Κυκλοφορούντα Περιουςιακϊ 
τοιχεύα 

     

Αποθϋματα Θ 9 15.612 17.139 14.982 15.634 

Πελϊτεσ  Θ 10 38.236 38.252 32.894 33.437 

Δϊνεια ςτο προςωπικό 
 

Θ 10 227 243 227 272 

Λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ Θ 10 9.870 9.854 9.538 9.485 

Απαιτόςεισ από ςυνδεδεμϋνεσ 
επιχειρόςεισ 

Θ 11 0 0 330 42 

Σαμειακϊ ιςοδύναμα & διαθϋςιμα Θ 12 942 672 754 509 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

Θ 13 134 351 134 352 

      ύνολο Κυκλοφορούντων 
Περιουςιακών τοιχεύων  

65.021 66.511 58.859 59.731 

      
ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ  81.438 82.788 71.727 72.839 

      ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ      

Ίδια Κεφϊλαια      

Μετοχικό κεφϊλαιο Θ 15 11.8 92 11.892 11.892 11.892 

Αποθεματικϊ  Θ 16 12.335 11.256 12.335 11.256 

υςςωρευμϋνα κϋρδη Θ 14 4.491 3.273 5.852 3.534 
   1   
ύνολο Ιδύων Κεφαλαύων   28.718 26.421 30.079 26.682 

      Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ      

Μακροπρόθεςμοσ δανειςμόσ Θ 17 6.632 7.551 2.784 3.862 

υνταξιοδοτικϊ προγρϊμματα Θ 18 1.407 1.588 976 1.192 

Προβλϋψεισ Θ 19 372 511 360 501 

Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Θ 20 487 545 487 545 
      ύνολο Μακροπρόθεςμων 
Τποχρεώςεων  

8.898 10.195 4.607 6.100 

      
Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ       

Βραχυπρόθεςμοσ δανειςμόσ Θ 17 33.071 34.184 26.980 30.527 

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ Θ 21 9.873 11.714 9.183 9.330 

Τποχρεώςεισ για τρϋχουςα φορολογύα Θ 22 878 274 878 200 
      ύνολο Βραχυπρόθεςμων 
Τποχρεώςεων 

 43.822 46.172 37.041 40.057 

      ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 81.438 82.788 71.727 72.839 

      
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 
                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 
                                Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
                                Ποςϊ ζε σιλιάδερ € 
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2.  ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ  ημ. 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

1/1-
31/12/2010 

1/1-
31/12/2009 

1/1-
31/12/2010 

1/1-31/12/2009 

       Κύκλοσ εργαςιών Θ 23 112.789 110.712 103.882 102.434 

 Κόςτοσ πωληθϋντων Θ 24 (98.210) (95.319) (90.287) (88.301) 

      
 Μικτϊ κϋρδη \ (ζημιϋσ)  14.579 15.393 13.595 14.133 

       Άλλα  ϋςοδα Θ 25 1.150 1.536 1.109 1.528 

 Έξοδα διούκηςησ Θ 27 (3.962) (3.880) (3.364) (2.957) 

 Έξοδα διϊθεςησ Θ 28 (6.196) (6.463) (4.795) (5.965) 

 Άλλα ϋξοδα Θ 26  (856) (3.213) (956) (3.205) 

      
Λειτουργικϊ αποτελϋςματα  

 
4.715 3.373  5.589 3.534 

       Φρηματοοικονομικϊ ϋςοδα Θ 31 19 19 19 19 

 Φρηματοοικονομικϊ ϋξοδα Θ 32 (2.462) (1.694) (2.072) (1.556) 

Κϋρδη \ (ζημιϋσ) προ φόρων      
Κϋρδη \ (ζημιϋσ) προ φόρων  2.272 1.698 3.536 1.997 

       Υόροσ ειςοδόματοσ Θ 33 256 (423) 92 (461) 
      
 Κϋρδη \ (ζημιϋσ) χρόςεωσ (α)  2.528 1.275 3.628 1.536 

       Κατανέμονται ςε:      

Μετόχουσ τησ μητρικόσ  2.528 1.275 3.628 1.536 

      
Κϋρδη \ (ζημιϋσ) χρόςεωσ   2.528 1.275 3.628 1.536 

      
Καθαρό μεταβολό αποτύμηςησ 
Φρεογρϊφων ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη (β) 

 (231) 92 (231) 92 

      υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα 
χρόςεωσ (α)+(β) 

 2.297 1.367 3.397 1.628 

       Κατανέμονται ςε:      

Μετόχουσ τησ μητρικόσ  2.297 1.367 3.397 1.628 

υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα   2.297 1.367 3.397 1.628 
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3.  ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  

 

Ο Όμιλοσ 

Μετοχικό 
κεφϊλαιο 

Αποθεματικϊ 
κεφϊλαια 

υςςωρευμϋνα 
αποτελϋςματα 

ύνολο 

     
 ημ:  Θ 15  ημ: Θ 16  ημ: Θ 14   

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2009 10.739 11.270 3.484 25.493 

Κϋρδη/(Ζημιϋσ) χρόςεωσ 0 0 1.275 1.275 

Καθαρό μεταβολό αποτύμηςησ 
χρεογρϊφων ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

0 92 0 92 

Διανεμηθϋντα μερύςματα 0 0 (439) (439) 

χηματιςμόσ αποθεματικών από 
διϊθεςη κερδών 

0        1.047 (1.047) 0 

         Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2009 10.739 12.409 3.273 26.421 

     Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2010 10.739 12.409 3.273 26.421 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 
(ημεύωςη Θ2) 1.153 (1.153) 0 0 

Αναμορφωμϋνο υπόλοιπο ςτισ 1 
Ιανουαρύου 2010 11.892 11.256 3.273 26.421 

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2010 
11.892 11.256 3.273 26.421 

Κϋρδη/(Ζημιϋσ) χρόςεωσ 
0 0 2.528 2.528 

Καθαρό μεταβολό αποτύμηςησ 
χρεογρϊφων ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

0 (231) 0 (231) 

χηματιςμόσ αποθεματικών από 
διϊθεςη κερδών 

0 1.310 (1.310) 0 

         
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2010 11.892 12.335 4.491 28.718 
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Η Εταιρεύα 

Μετοχικό 
κεφϊλαιο 

Αποθεματικϊ 
κεφϊλαια 

υςςωρευμϋνα 
αποτελϋςματα 

ύνολο 

     
 ημ:  Θ 15  ημ: Θ 16  ημ: Θ 14   

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2009 10.739 11.270 3.484 25.493 

Κϋρδη/(Ζημιϋσ) χρόςεωσ 0 0 1.536 1.536 

Καθαρό μεταβολό αποτύμηςησ 
χρεογρϊφων ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

0 92 0 92 

Διανεμηθϋντα μερύςματα 0 0 (439) (439) 

χηματιςμόσ αποθεματικών από 
διϊθεςη κερδών 

0        1.047 (1.047) 0 

         Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2009 10.739 12.409 3.534 26.682 

π     Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2010 10.739 12.409 3.534 26.682 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 
(ημεύωςη Θ2) 1.153 (1.153) 0 0 

Αναμορφωμϋνο υπόλοιπο ςτισ 1 
Ιανουαρύου 2010 11.892 11.256 3.534 26.682 

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρύου 2010 
11.892 11.256 3.534 26.682 

Κϋρδη/(Ζημιϋσ) χρόςεωσ 
0 0 3.628 3.628 

Καθαρό μεταβολό αποτύμηςησ 
χρεογρϊφων ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

0 (231) 0 (231) 

χηματιςμόσ αποθεματικών από 
διϊθεςη κερδών 

0 1.310 (1.310) 0 

         
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2010 

11.892 12.335 5.852 30.079 
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4.  ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

ημ 1/1-
31/12/10 

1/1-
31/12/09 

1/1-
31/12/10 

1/1-
31/12/09 

      Λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ      

Κϋρδη προ φόρων  2.272 1.698 3.536 1.997 
Πλέον / (μείον) προςαρμογέσ για:      

Αποςβϋςεισ Θ3, Θ5 2.422 2.025 2.222 1.915 

Προβλϋψεισ Θ19 1.270 1.401 465 833 

Λοιπϋσ μη Σαμειακϋσ υναλλαγϋσ  (170) 0 (139) 0 

Αποτελϋςματα επενδυτικόσ 
δραςτηριότητασ 

Θ32, 
Θ25 

(193) (207) (183) (202) 

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα Θ32 2.448 1.028 2.059 990 
  8.049 5.945 7.960 5.533 

Πλέον / (μείον) προςαρμογέσ για μεταβολέσ 
λογαριαςμών κεφαλαίου κίνηςησ: 

 
    

Μεύωςη / (αύξηςη) αποθεμϊτων  1.111 2.453 235 3.957 

Μεύωςη / (αύξηςη) απαιτόςεων  (1.356) (715) (23) 4.516 

(Μεύωςη) / αύξηςη υποχρεώςεων (πλην 
τραπεζών) 

 (1.504) 1.020 (7) (1.274) 
Μείον:      

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα 
καταβληθϋντα 

Θ32 (2.448) (991) (2.059) (990) 

Καταβεβλημϋνοι φόροι  (315) (573) (315) (573) 

  (4.512) 1.194 (2.169) 5.636 

      
ύνολο ειςροών/(εκροών) από 
λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ (α) 

 
3.537 7.139 5.791 11.169 

      Επενδυτικϋσ δραςτηριότητεσ      

Αγορϋσ ενςώματων και ϊυλων παγύων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

Θ3, Θ5 
(1.428) (4.983) (1.104) (1.725) 

Μερύςματα ειςπραχθϋντα      

Σόκοι ειςπραχθϋντεσ Θ32 19 19 19 19 

Απόκτηςη θυγατρικών     (100) 

Ειςπρϊξεισ από επιχορηγόςεισ - 
επιδοτόςεισ 

 174 189 164 183 
      ύνολο εκροών / (εκροών) από 
επενδυτικϋσ δραςτηριότητεσ (β) 

 
(1.235) (4.775) (921) (1.623) 

      Φρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ      

Ειςπρϊξεισ από εκδοθϋντα / 
αναληφθϋντα δϊνεια 

 (1.957) (1.836) (4.550) (9.182) 

Μιςθώςεισ  (75) (72) (75) (72) 

Μερύςματα πληρωθϋντα   (440)  (439) 
      
ύνολο ειςροών / (εκροών)  από 
χρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ (γ) 

 
(2.032) (2.348) (4.625) (9.693) 

      Καθαρό αύξηςη / (μεύωςη) ςτα 
ταμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα 
(α)+(β)+(γ) 

 
270 16 245 (147) 

      Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα 
ϋναρξησ περιόδου 

Θ12 
672 656 509 656 

     5 Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα 
λόξησ χρόςησ 

Θ12 
942 672 754 509 
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Ε.  ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  

Η Εταιρύα «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ» με το διακριτικό τύτλο «ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε. ΑΤΓΗ» (ςτο εξόσ αναφερόμενη ωσ «Εταιρεύα»), και η κατϊ 100% θυγατρικό τησ «ΖΩΟΣΡΟΥΕ ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε» με το διακριτικό τύτλο «ΖΩ - ΔΩ  Α.Ε» (ςτο εξόσ αναφερόμενοσ ωσ «Όμιλοσ»), δραςτηριοποιεύται: α) ςτον 
ευρύτερο κλϊδο των γαλακτοκομικών προώόντων και ειδικότερα ςτην παραγωγό και εμπορύα φϋτασ, 
ςκληρών τυριών, γιαούρτησ, την παραγωγό και διϊθεςη φρϋςκου παςτεριωμϋνου γϊλακτοσ, και β)  την 
παραςκευό και επεξεργαςύα μιγμϊτων κϊθε φύςησ ζωοτροφών κατϊλληλων για την διατροφό όλων των 
ειδών των ζώων, των πτηνών και των ιχθύων και την εμπορύα όλων των παραγομϋνων προώόντων. 
 
Η Εταιρεύα ιδρύθηκε ςτισ 17/04/1963 και η διϊρκειϊ τησ ϋχει οριςθεύ ςε 50 ϋτη. Εύναι θυγατρικό τησ 
Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ  Ελλϊδοσ (εφεξόσ: Α.Σ.Ε.) με ποςοςτό 67,77% και η ϋδρα τησ βρύςκεται επύ τησ οδού 
Σ/ρχη Κωςτϊκη αριθμόσ 1 Σ.Κ. 451 10 τησ Κοινότητασ Άγιοσ Ιωϊννησ του Δόμου Παςςαρώνοσ του νομού 
Ιωαννύνων. 
 
 

 
Η ςημερινό ςύνθεςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ 
εταιρύασ εύναι η ακόλουθη: 

 

Οι μϋτοχοι τησ Εταιρύασ με τα 
αντύςτοιχα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ τουσ 
ϋχουν ωσ ακολούθωσ:  

Πρόεδροσ του Δ.. :             
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

ΑΣΕ Bank Α.Ε  67,77% 

Αντιπρόεδροσ του Δ..:        ΜΗΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ  Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  24,78% 

Μϋλοσ :                                 ΚΟΝΣΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ  
Ε.Α. ΑΡΣΑ - 
ΥΙΛΙΠΠΙΑΔΟ  

0,55% 

Μϋλοσ :  ΓΚΟΤΛΙΟΤΜΗ ΘΕΟΦΑΡΗ  Ε.Α. ΠΩΓΩΝΙΟΤ  2,90% 

Μϋλοσ :                                ΛΤΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ  Ε.Α. ΠΡΕΒΕΖΗ  2,40% 

Μϋλοσ :                                XΡΗΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ  Ε.Α. ΘΕΠΡΩΣΙΑ  1,60% 

Μϋλοσ :                                ΥΟΤΝΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ    

   
 

τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ τησ τρϋχουςασ χρόςησ 1/1 – 31/12/2010, ενςωματώθηκαν με τη 
μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ, οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ θυγατρικόσ εταιρεύασ «ΖΩ - ΔΩ Α.Ε» η οπούα 
ιδρύθηκε ςτισ 5/2/2009. Η επύδραςη από την εν λόγω ενςωμϊτωςη όταν ςημαντικό, και ςτην υπ΄αρύθμ. Θ 6 
επεξηγηματικό ςημεύωςη παρατύθενται πληροφορύεσ  αναλυτικϊ για τα ποςϊ και τα ποςοςτϊ επύδραςησ τησ 
ςυνϋνωςησ ςτα ςυνολικϊ ϋςοδα και την οικονομικό θϋςη τησ μητρικόσ εταιρεύασ. 
 
Ο Όμιλοσ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ» ανόκει ςτον Όμιλο τησ« Α.Σ.Ε. Bank Α.Ε» όπου ενςωματώνονται ςτισ 
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ μητρικόσ πλόρωσ (ολικό ενοπούηςη).  
 
Ο αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού ςτισ 31/12/2010 ανϋρχεται ςε 469 ϊτομα ςε επύπεδο Ομύλου 
και ςε 439 ϊτομα ςε επύπεδο Εταιρεύασ. Κατϊ τη ςυγκρύςιμη χρόςη 31/12/2009 ανερχόταν ςε 485 και 444 
ϊτομα αντύςτοιχα. Η μεύωςη του προςωπικού οφεύλεται κατϊ κύριο λόγο ςτην αποχώρηςη λόγω 
ςυνταξιοδότηςησ. 
 
Οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ έσοςν εγκπιθεί ππορ δημοζίεςζη από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ 4ηρ  - 

Αππιλίος 2011 και ηελούν ςπό ηην έγκπιζη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηυν Μεηόσυν. Έσοςν αναπηηθεί ζηο δια 

δίκηςο και είναι διαθέζιμερ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη www.dodoni.eu 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dodoni.eu/
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Σ.  ΒΑΗ ΤΝΣΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Οι ςυνημμϋνεσ εταιρικϋσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ (εφεξόσ οι «οικονομικϋσ καταςτϊςεισ»), αφορούν τη χρόςη 
που ϋληξε την 31η Δεκεμβρύου 2010, ϋχουν ςυνταχθεύ από τη Διούκηςη με βϊςη την αρχό του ιςτορικού 
κόςτουσ, όπωσ αυτό τροποποιεύται με την αναπροςαρμογό ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων ενεργητικού και 
παθητικού ςε εύλογεσ αξύεσ μϋςω των αποτελεςμϊτων και την αρχό τησ ςυνϋχιςησ τησ δραςτηριότητασ 
(going concern) και εύναι ςύμφωνεσ με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (εφεξόσ «ΔΠΦΑ») 
και τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα (εφεξόσ «ΔΛΠ»),  όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη 
(ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ τησ 19ησ Ιουλύου 2002) και ϋχουν εκδοθεύ από την Επιτροπό Διεθνών Λογιςτικών 
Προτύπων (IASB), καθώσ και των ερμηνειών τουσ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν εκδοθεύ από την Επιτροπό Ερμηνεύασ 
Προτύπων (IFRIC) τησ IASB. Η περύοδοσ εφαρμογόσ κϊθε ΔΛΠ/ΔΠΦΑ ορύζεται από τουσ ςχετικούσ 
κανονιςμούσ που εκδύδει η αρμόδια επιτροπό τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ ςε Ευρώ, το οπούο εύναι το νόμιςμα παρουςύασ και λειτουργύασ 
του Ομύλου. Όλα τα ποςϊ εμφανύζονται ςε Ευρώ, εκτόσ αν αναφϋρεται διαφορετικϊ.  

 
1.  ημαντικϋσ λογιςτικϋσ κρύςεισ, εκτιμόςεισ και υποθϋςεισ τησ Διούκηςησ 
 

Η ςύνταξη των οικονομικών καταςτϊςεων απαιτεύ διενϋργεια εκτιμόςεων και την υιοθϋτηςη παραδοχών 
από πλευρϊσ τησ Διούκηςησ, οι οπούεσ επηρεϊζουν τισ αξύεσ των περιουςιακών ςτοιχεύων, των υποχρεώςεων, 
των εςόδων, των δαπανών και των γνωςτοποιόςεων για ενδεχόμενεσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ που 
περιλαμβϊνονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Η Διούκηςη ςε ςυνεχό βϊςη αξιολογεύ τισ εκτιμόςεισ και τισ 
παραδοχϋσ αυτϋσ, οι οπούεσ κυρύωσ περιλαμβϊνουν τισ εκκρεμεύσ νομικϋσ υποθϋςεισ, την πρόβλεψη για 
επιςφαλεύσ απαιτόςεισ, την απομεύωςη τησ αξύασ και την ωφϋλιμη ζωό των ενςώματων παγύων, την 
πρόβλεψη για αποζημύωςη προςωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεςύα, την αναγνώριςη των εςόδων και 
εξόδων, και τουσ φόρουσ ειςοδόματοσ. Οι εκτιμόςεισ και οι παραδοχϋσ αυτϋσ βαςύζονται ςτην υπϊρχουςα 
εμπειρύα και ςε διϊφορουσ ϊλλουσ παρϊγοντεσ που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμόςεισ και οι παραδοχϋσ 
αυτϋσ εύναι η βϊςη για τη λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με τισ λογιςτικϋσ αξύεσ των περιουςιακών ςτοιχεύων και 
των υποχρεώςεων που δεν εύναι ϊμεςα διαθϋςιμεσ από ϊλλεσ πηγϋσ.  
Σα πραγματικϊ αποτελϋςματα ενδϋχεται να διαφϋρουν από τισ παραπϊνω εκτιμόςεισ, κϊτω από 
διαφορετικϋσ παραδοχϋσ ό ςυνθόκεσ. 
Οι ςημαντικϋσ λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ και παραδοχϋσ που αφορούν ςε μελλοντικϋσ και ϊλλεσ πηγϋσ 
αβεβαιότητασ, κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ των οικονομικών καταςτϊςεων,  ενϋχουν ςημαντικό κύνδυνο 
να προκαλϋςουν ουςιώδεισ προςαρμογϋσ ςτισ λογιςτικϋσ αξύεσ των περιουςιακών ςτοιχεύων και των 
υποχρεώςεων μϋςα ςτην επόμενη χρόςη. 
 

Οι ςημαντικότερεσ εύναι οι εξόσ: 
 

 
Προβλϋψεισ για Επιςφαλεύσ Απαιτόςεισ. 
 

Ο όμιλοσ και η εταιρεύα ϋχουν ςχηματύςει προβλϋψεισ για επιςφαλεύσ πελϊτεσ, επιςφαλεύσ παραγωγούσ, και 
λοιπούσ επιςφαλεύσ χρεώςτεσ,  προκειμϋνου να καλύψουν τη ζημιϊ που εκτιμόθηκε και προϋρχεται από αυτϋσ 
τισ απαιτόςεισ.  Κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ των οικονομικών καταςτϊςεων, όλεσ οι απαιτόςεισ 
εκτιμώνται με βϊςη ιςτορικϊ ςτοιχεύα, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, μελλοντικϋσ προςδοκύεσ και δικαςτικϋσ 
αποφϊςεισ, ώςτε να αναπροςαρμόζεται η ςχηματιςθεύςα πρόβλεψη ςε βϊροσ των αποτελεςμϊτων τησ 
εκϊςτοτε χρόςησ. Συχόν διαγραφϋσ απαιτόςεων πραγματοποιούνται μϋςω των προβλϋψεων.  
(ημεύωςη  Θ 10) 
 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη από προβλϋψεισ επιςφαλών 
απαιτόςεων 

Ο όμιλοσ Η εταιρεύα 

€ 1.254 χιλ. € 488 χιλ. 

 
 
Προγρϊμματα Καθοριςμϋνων Παροχών. 
 

Η αποζημύωςη του προςωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεςύα, υπολογύζεται ςτην προεξοφλημϋνη παρούςα 
αξύα των μελλοντικών παροχών αποζημιώςεων που θα ϋχουν καταςτεύ δεδουλευμϋνεσ ςτο τϋλοσ τησ χρόςησ, 
Οι υποχρεώςεισ για τισ παροχϋσ αυτϋσ υπολογύζονται ςτη βϊςη χρηματοοικονομικών και αναλογιςτικών 
υποθϋςεων που απαιτούν από τη Διούκηςη να κϊνει παραδοχϋσ, ςχετικϋσ με τα επιτόκια προεξόφληςησ, τα 
ποςοςτϊ αυξόςεων των μιςθών, τα ποςοςτϊ θνηςιμότητασ και ανικανότητασ, τισ ηλικύεσ ςυνταξιοδότηςησ 
και λοιπούσ παρϊγοντεσ. Οι μεταβολϋσ ςε αυτϋσ τισ παραδοχϋσ, μπορεύ να ϋχουν ςημαντικό επύδραςη ςτην 
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υποχρϋωςη και τα ςχετικϊ κόςτη κϊθε χρόςησ.  Σο καθαρό κόςτοσ τησ χρόςησ αποτελεύται από την παρούςα 
αξύα των παροχών που κατϋςτηςαν δεδουλευμϋνεσ, τουσ τόκουσ τησ μελλοντικόσ υποχρϋωςησ, το κόςτοσ 
υπηρεςύασ και τα αναλογιςτικϊ κϋρδη ό ζημιϋσ. Λόγω του μακροπρόθεςμου χαρακτόρα, του παραπϊνω 
προγρϊμματοσ καθοριςμϋνων παροχών, οι υποθϋςεισ τελούν υπό ςημαντικό βαθμό αβεβαιότητασ.  
(ημεύωςη Θ 18) 
 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη από προβλϋψεισ καθοριςμϋνων 
παροχών νομικόσ υποχρϋωςησ 

Ο όμιλοσ Η εταιρεύα 

€ -181 χιλ. €  -216 χιλ. 
 

Ο Όμιλοσ αποφϊςιςε από 1η Ιανουαρύου 2011 να αλλϊξει τη λογιςτικό πολιτικό ςχετικϊ με τισ προβλϋψεισ 
για ςυντϊξεισ και λοιπϋσ παροχϋσ προςωπικού και να υιοθετόςει την τρύτη διαθϋςιμη επιλογό ςύμφωνα με το 
ΔΛΠ 19.93Α, η οπούα επιτρϋπει την ϊμεςη αναγνώριςη των αναλογιςτικών κερδών και ζημιών ςτα Ίδια 
Κεφϊλαια.  Αυτόσ ο χειριςμόσ θα εύναι μια προαιρετικό επιλογό αλλαγόσ λογιςτικόσ πολιτικόσ (ΔΛΠ 8.14). Ο 
Όμιλοσ πιςτεύει ότι αναγνωρύζοντασ πλόρωσ τα αναλογιςτικϊ κϋρδη ό ζημιϋσ όταν αυτϊ πραγματοποιούνται, 
θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την καλύτερη απεικόνιςη τησ χρηματοοικονομικόσ θϋςησ, εφόςον αφανεύσ 
προβλϋψεισ και υποχρεώςεισ αναγνωρύζονται , και ωσ αποτϋλεςμα οι Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ να παρϋχουν 
πιο ςχετικό πληροφόρηςη. Επύ πλϋον, το χρηματοοικονομικό κόςτοσ που προκύπτει από τα προγρϊμματα 
παροχών θα παρουςιϊζεται ςτη γραμμό «χρεωςτικού τόκοι» αντύ ςτη γραμμό «πρόβλεψη αποζημύωςησ 
προςωπικού» καθώσ η παρουςύαςη του ςτα χρηματοοικονομικϊ αποτελϋςματα αντικατοπτρύζει καλύτερα τη 
φύςη του ςυγκεκριμϋνου κόςτουσ ςυνταξιοδότηςησ. 

 

Αποθϋματα. 
 

Ο Όμιλοσ προβαύνει ςε εκτιμόςεισ ςχετικϊ με την αποτύμηςη των αποθεμϊτων του, ςτη μικρότερη τιμό  
μεταξύ του κόςτουσ κτόςησ τουσ και τησ καθαρόσ ρευςτοποιόςιμησ αξύασ τουσ.  Η ρευςτοποιόςιμη αξύα 
μπορεύ να διαφϋρει ςε ςχϋςη με εκεύνη που εκτιμόθηκε κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ των Οικονομικών 
Καταςτϊςεων. (ημεύωςη  Θ9) 
 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη από πρϊξεισ που ςχετύζονται με 
την αποτύμηςη των αποθεμϊτων 

Ο όμιλοσ Η εταιρεύα 

€  416 χιλ. €   416 χιλ. 

 
 

Αναβαλλόμενεσ Υορολογικϋσ Απαιτόςεισ. 
 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ, αναγνωρύζονται ςτισ περιπτώςεισ προςωρινών 
διαφορών μεταξύ λογιςτικόσ και φορολογικόσ βϊςησ, των περιουςιακών ςτοιχεύων και υποχρεώςεων, 
χρηςιμοποιώντασ του φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ που ϋχουν θεςμοθετηθεύ και αναμϋνεται να ιςχύςουν ςτισ 
περιόδουσ που οι διαφορϋσ αυτϋσ αναμϋνεται να απαλειφθούν, Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ 
αναγνωρύζονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινϋσ διαφορϋσ  και μεταφερόμενε φορολογικϋσ ζημιϋσ , ςτο 
βαθμό που εύναι πιθανό ότι θα υπϊρχει διαθϋςιμο ειςόδημα το οπούο θα χρηςιμοποιηθεύ ϋναντι των 
εκπιπτόμενων προςωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών. Ο όμιλοσ και η 
εταιρεύα, λαμβϊνουν υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητϋου ειςοδόματοσ και ακολουθούν μια 
πολιτικό φορολογικού ςχεδιαςμού κατϊ την εκτύμηςη τησ ανϊκτηςησ των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτόςεων. Οι λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ που ςχετύζονται με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ, 
απαιτούν από τη Διούκηςη να κϊνει υποθϋςεισ ςχετικϊ με το χρονικό προςδιοριςμό μελλοντικών γεγονότων, 
όπωσ τησ πιθανότητασ αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητϋου ειςοδόματοσ και τισ διαθϋςιμεσ 
δυνατότητεσ φορολογικού ςχεδιαςμού.  
(ημεύωςη  Θ 7 ) 
 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη από πρϊξεισ που ςχετύζονται με 
αναβαλλόμενη φορολογύα 

Ο όμιλοσ Η εταιρεύα 

€  1.133 χιλ. €   970 χιλ. 

 
 

Εκτύμηςη Ωφϋλιμησ Ζωόσ Περιουςιακών τοιχεύων. 
 

Ο όμιλοσ και η εταιρεύα οφεύλουν να εκτιμόςουν την ωφϋλιμη ζωό των ενςώματων παγύων, καθώσ και των 
ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων, τα οπούα αναγνωρύζονται μϋςω τησ απόκτηςησ τουσ ό μϋςω επιχειρηςιακών 
ςυνενώςεων.  Οι εκτιμόςεισ αυτϋσ πρϋπει να επανεξετϊζονται ςε ετόςια βϊςη, λαμβϊνοντασ υπόψη νϋα 
δεδομϋνα και τισ εκϊςτοτε ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ. 
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Ενδεχόμενεσ Τποχρεώςεισ. 
 

Ο όμιλοσ και η εταιρεύα εμπλϋκονται ςε διϊφορεσ αντιδικύεσ και νομικϋσ υποθϋςεισ. Ο όμιλοσ και η εταιρεύα 
επανεξετϊζουν την κατϊςταςη κϊθε ςημαντικόσ υπόθεςησ ςε περιοδικό βϊςη και αξιολογούν τον πιθανό 
κύνδυνο, βαςιζόμενοι εν μϋρει ςτην ϊποψη τησ νομικόσ υπηρεςύασ. Εϊν η ενδεχόμενη ζημιϊ από οποιανδόποτε 
αντιδικύα και νομικό υπόθεςη θεωρεύται πιθανό, και το ποςό μπορεύ να εκτιμηθεύ αξιόπιςτα, ο όμιλοσ και η 
εταιρεύα αναγνωρύζουν μια υποχρϋωςη για την εκτιμώμενη ζημιϊ. Σόςο για τον καθοριςμό τησ πιθανότητασ 
όςο και για τον καθοριςμό του εϊν ο κύνδυνοσ μπορεύ να εκτιμηθεύ αξιόπιςτα, απαιτεύται ςε ςημαντικό βαθμό 
η κρύςη τησ Διούκηςησ. Όταν πρόςθετεσ πληροφορύεσ καθύςτανται διαθϋςιμεσ, ο όμιλοσ και η εταιρεύα 
επανεξετϊζουν  την πιθανό υποχρϋωςη, και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμόςεισ για την πιθανότητα ενόσ 
δυςμενούσ αποτελϋςματοσ και η ςχετικό εκτύμηςη τησ πιθανόσ ζημιϊσ. Σϋτοιεσ αναθεωρόςεισ ςτισ εκτιμόςεισ 
τησ πιθανόσ υποχρϋωςησ, μπορεύ να ϋχουν ςημαντικό επύδραςη ςτην χρηματοοικονομικό θϋςη και ςτα 
αποτελϋςματα του Ομύλου και τησ εταιρεύασ. 
 
 

Απομεύωςη ενςώματων παγύων. 
 

Ο προςδιοριςμόσ  απομεύωςησ των ενςώματων παγύων απαιτεύ τη διενϋργεια εκτιμόςεων που αφορούν τισ 
αλλαγϋσ ςτισ ςυνθόκεσ ανταγωνιςμού, ςτισ προςδοκύεσ ανϊπτυξησ τησ αγορϊσ, ςτην αύξηςη του κόςτουσ 
κεφαλαύου, ςτο τρϋχον κόςτοσ αντικατϊςταςησ,  και ςε ϊλλεσ μεταβολϋσ ςυνθηκών που υποδεικνύουν ότι 
υπϊρχει απομεύωςη. Σο ανακτόςιμο ποςό ςυνόθωσ προςδιορύζεται χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο των 
προεξοφλημϋνων ταμειακών ροών των εύλογων αξιών των παγύων, απαιτούν από τη Διούκηςη να κϊνει 
ςημαντικϋσ εκτιμόςεισ ςχετικϊ με τον προςδιοριςμό και την αξιολόγηςη απομεύωςησ, τισ αναμενόμενεσ 
ταμειακϋσ ροϋσ, τα επιτόκια προεξόφληςησ που πρϋπει να εφαρμοςτούν, τισ ωφϋλιμεσ ζωϋσ και τισ 
υπολειμματικϋσ αξύεσ των παγύων. 
 
 

Πρόβλεψη για φόρο ειςοδόματοσ. 
 

Η πρόβλεψη για φόρο ειςοδόματοσ με βϊςη το Δ.Λ.Π 12 «Υόροι Ειςοδόματοσ», αφορϊ ςτα ποςϊ των φόρων 
που αναμϋνεται να καταβληθούν ςτισ φορολογικϋσ αρχϋσ  και περιλαμβϊνει τον τρϋχοντα φόρο ειςοδόματοσ  
και την πρόβλεψη για τυχόν πρόςθετουσ φόρουσ που πιθανόν να προκύψουν ςαν αποτϋλεςμα του ελϋγχου 
από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ. Οι πραγματικού φόροι ειςοδόματοσ μπορεύ να διαφϋρουν από την πρόβλεψη για 
φόρο ειςοδόματοσ, εξαιτύασ αλλαγών ςτη φορολογικό νομοθεςύα, πρόςθετων φορολογιών ό απρόβλεπτων 
επιπτώςεων τησ φορολογικόσ υποχρϋωςησ κϊθε χρόςησ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ. Αυτϋσ οι αλλαγϋσ μπορεύ 
να επιφϋρουν ςημαντικό επύδραςη ςτην χρηματοοικονομικό θϋςη του ομύλου και τησ εταιρεύασ. 
 (ημεύωςη Θ 22, Θ 33) 
 

 Ο όμιλοσ Η εταιρεύα 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη για φόρουσ ειςοδόματοσ €  878 χιλ. €   878 χιλ. 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη για φόρουσ από ϋκτακτη ειςφορϊ €  135 χιλ. €   135 χιλ. 

Η εκτύμηςη και η επιβϊρυνςη ςτη χρόςη για φόρουσ ελϋγχων €  120 χιλ. €   120 χιλ. 
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Ζ.  ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΦΕ 

Οι Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ με βϊςη τισ λογιςτικϋσ αρχϋσ που υιοθετόθηκαν κατϊ την 
προηγούμενη χρόςη, με εξαύρεςη την εφαρμογό των νϋων προτύπων και διερμηνειών και η εφαρμογό των 
οπούων εύναι υποχρεωτικό για την λογιςτικϋσ περιόδουσ που ξεκινούν την 1η Ιανουαρύου 2010. 
 
 

 
1.  Ενςώματα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 

 

Οι εδαφικϋσ εκτϊςεισ και τα κτύρια που χρηςιμοποιούνται για την παραγωγό, τη διϊθεςη αγαθών ό 
υπηρεςιών, ό την κϊλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεςιών του ομύλου, αναγνωρύζονται ςτο κόςτοσ, 
μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ τουσ και τυχόν απομειώςεισ τουσ. 
 
Οι λοιπϋσ κατηγορύεσ παγύων απεικονύζονται ςτισ αξύεσ κτόςησ τουσ, μειωμϋνεσ με τισ ςυςςωρευμϋνεσ 
αποςβϋςεισ τουσ, και τισ τυχόν απομειώςεισ τουσ. Σο κόςτοσ κτόςησ των παγύων περιλαμβϊνει όλεσ τισ 
ϊμεςα επιρριπτϋεσ δαπϊνεσ για την απόκτηςη αυτών. 
 
Μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ καταχωρούνται ςε επαύξηςη τησ λογιςτικόσ αξύασ των ενςώματων παγύων ό ωσ 
ξεχωριςτό πϊγιο, μόνον κατϊ την ϋκταςη, που οι δαπϊνεσ αυτϋσ, αυξϊνουν τα μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη 
που αναμϋνεται να ειςρεύςουν από τη χρόςη του πϊγιου ςτοιχεύου και το κόςτοσ τουσ μπορεύ να επιμετρηθεύ 
αξιόπιςτα. Σο κόςτοσ των επιςκευών και των ςυντηρόςεων καταχωρεύται ςτα αποτελϋςματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 
Σα ενςώματα περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποςβϋνονται με βϊςη την μϋθοδο τησ ςταθερόσ απόςβεςησ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ αναμενόμενησ ωφϋλιμησ ζωόσ τουσ η οπούα επανεξετϊζεται ςε ετόςια βϊςη. Οι ςυςςωρευμϋνεσ 
αποςβϋςεισ όλων των ενςώματων παγύων επαναπροςδιορύςτηκαν με βϊςη την πραγματικό ωφϋλιμη ζωό 
των παγύων κατϊ την μετϊβαςη από τα Ε.Λ.Π. ςτα Δ.Π.Φ.Α. την 01/01/2004.  
 
Η ωφϋλιμη ζωό των ενςώματων περιουςιακών ςτοιχεύων ανϊ κατηγορύα ϋχει ωσ εξόσ: 
 
Κτύρια 40–50 ϋτη, Έπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 5–8 ϋτη,  7– 14 ϋτη, Μεταφορικϊ Μϋςα 7– 9 ϋτη. 
 
Οι υπολειμματικϋσ αξύεσ και οι ωφϋλιμεσ ζωϋσ των ενςώματων παγύων υπόκεινται ςε επανεξϋταςη ςε κϊθε 
ημερομηνύα Οικονομικόσ Θϋςησ. Όταν οι λογιςτικϋσ αξύεσ των ενςώματων ακινητοποιόςεων υπερβαύνουν την 
ανακτόςιμη αξύα τουσ, η διαφορϊ (απομεύωςη) καταχωρεύται ϊμεςα ωσ ϋξοδο ςτα αποτελϋςματα. 
 
Κατϊ την πώληςη ενςώματων ακινητοποιόςεων, οι διαφορϋσ μεταξύ του τιμόματοσ που λαμβϊνεται και τησ 
λογιςτικόσ τουσ αξύασ καταχωρούνται ωσ κϋρδη ό ζημύεσ ςτα αποτελϋςματα.  
 
Οι ιδιοπαραγώμενεσ ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ, ςτοιχειοθετούν προςθόκη ςτο κόςτοσ κτόςησ των 
ενςώματων ακινητοποιόςεων, ςε αξύεσ που περιλαμβϊνουν, το ϊμεςο κόςτοσ τησ μιςθοδοςύασ του 
προςωπικού, που ςυμμετϋχει ςτην καταςκευό (αντύςτοιχεσ εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ), κόςτοσ αναλωθϋντων 
υλικών, και ϊλλα γενικϊ κόςτη. 
 
2.  Άώλα Περιουςιακϊ τοιχεύα 

 
τα ϊώλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα περιλαμβϊνονται τα ϋξοδα ανϊπτυξησ και οι ϊδειεσ λογιςμικών. 
 
Σα λογιςμικϊ προγρϊμματα που αποκτώνται μεμονωμϋνα, κεφαλαιοποιούνται ςτην αξύα κτόςησ. 
Μεταγενϋςτερα αποτιμούνται ςτο κόςτοσ κτόςησ μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και ςυςςωρευμϋνεσ 
απομειώςεισ. Σα λογιςμικϊ προγρϊμματα αποςβϋνονται ςε 5 χρόνια. 
 

Η Διούκηςη τησ Εταιρύασ, ςε ετόςια βϊςη, εξετϊζει την αξύα των ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων προκειμϋνου 
να διαπιςτώςει εϊν υφύςταται απομεύωςη τησ αξύασ τουσ ό αν ϋχει μεταβληθεύ η αναμενόμενη ωφϋλιμη ζωό 
τουσ. Όταν η λογιςτικό αξύα ενόσ ϊώλου περιουςιακού ςτοιχεύου υπερβαύνει την ανακτόςιμη αξύα του, τότε 
διενεργεύται ανϊλογη πρόβλεψη για απομεύωςη με ιςόποςη επιβϊρυνςη των αποτελεςμϊτων. 
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3.  Επενδύςεισ ςε Ακύνητα 

 
Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα που κατϋχει ο Όµιλοσ ςυνύςτανται από εδαφικϋσ εκτϊςεισ που κατϋχονται κυρύωσ 
για αύξηςη τησ αξύασ των κεφαλαύων του. Σα ακύνητα αυτϊ αναµϋνεται να δηµιουργόςουν ταµειακϋσ ροϋσ 
ςτον Όµιλο ςε μεγϊλο βαθµό ανεξϊρτητα από τα ϊλλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που κατϋχονται από τον Όµιλο. 
 

Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα αναγνωρύζονται όταν και µόνο όταν: 
 (α) εύναι πιθανόν ότι τα μελλοντικϊ οικονοµικϊ οφϋλη που ςυνδϋονται µε την επϋνδυςη ςε ακύνητα θα 
ειςρεύςουν ςτην οντότητα και 
 (β) το κόςτοσ τησ επϋνδυςησ ςε ακύνητα µπορεύ να αποτιµηθεύ αξιόπιςτα. 
 
Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα αποτιµώνται αρχικϊ ςτο κόςτοσ τουσ. Σα κόςτη τησ ςυναλλαγόσ περιλαµβϊνονται 
ςτην αρχικό επιµϋτρηςη. Σο κόςτοσ µιασ αποκτηθεύςασ µε αγορϊ επϋνδυςησ ςε ακύνητα αποτελεύται από την 
τιµό τησ απόκτηςησ και από κϊθε ϊµεςα επιρριπτόµενη δαπϊνη. Άµεςα επιρριπτόµενεσ δαπϊνεσ 
περιλαµβϊνουν, για παρϊδειγµα, επαγγελµατικϋσ αµοιβϋσ για νοµικϋσ υπηρεςύεσ, φόρουσ µεταβύβαςησ 
ακινότου και ϊλλα κόςτη τησ ςυναλλαγόσ. 
 

Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη, ο Όµιλοσ αποτιµϊ τισ επενδύςεισ ςε ακύνητα µε τη µϋθοδο τησ εύλογησ αξύασ, 
µε την προώπόθεςη ότι υπϊρχει µαχητό τεκµόριο ότι ο Όµιλοσ εύναι ςε θϋςη να προςδιορύζει την εύλογη αξύα 
των επενδυτικών ακινότων αξιόπιςτα ςε µύα ςυνεχό βϊςη. 
 

Κϋρδοσ ό ζηµύα που ανακύπτει από µύα µεταβολό ςτην εύλογη αξύα των επενδύςεων ςε ακύνητα θα 
περιλαµβϊνεται ςτο καθαρό κϋρδοσ ό ζηµύα για την περύοδο ςτην οπούα ανακύπτει. 
 
 
4.  Βϊςη Ενοπούηςησ 

 
4.1  Επενδύςεισ ςε Θυγατρικϋσ 

 

Θυγατρικϋσ εύναι οι επιχειρόςεισ που διοικούνται και ελϋγχονται, ϊµεςα ό ϋµµεςα, από ϊλλη εταιρεύα 
(µητρικό), εύτε µϋςω τησ κατοχόσ τησ πλειοψηφύασ των µετοχών τησ εταιρεύασ ςτην οπούα ϋγινε η επϋνδυςη, 
εύτε µϋςω τησ εξϊρτηςόσ τησ από την τεχνογνωςύα που τησ παρϋχει ο Όµιλοσ. Δηλαδό, θυγατρικϋσ εύναι οι 
επιχειρόςεισ πϊνω ςτισ οπούεσ αςκεύται ϋλεγχοσ από την µητρικό. Η µητρικό εταιρεύα αποκτϊ και αςκεύ 
ϋλεγχο µϋςω των δικαιωµϊτων ψόφου. 
 

Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµϊτων ψόφου τα οπούα εύναι αςκόςιµα κατϊ τον χρόνο ςύνταξησ των 
οικονοµικών καταςτϊςεων, λαµβϊνεται υπόψη προκειµϋνου να ςτοιχειοθετηθεύ αν η µητρικό αςκεύ τον 
ϋλεγχο επύ των θυγατρικών. Οι θυγατρικϋσ ενοποιούνται πλόρωσ (ολικό ενοπούηςη) µε τη µϋθοδο τησ 
εξαγορϊσ από την ηµεροµηνύα που αποκτϊται ο ϋλεγχοσ ϋπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 
ηµεροµηνύα που τϋτοιοσ ϋλεγχοσ δεν υφύςταται. 
 

Η εξαγορϊ εταιρεύασ που καταςτϊται θυγατρικό λογιςτικοποιεύται βϊςει τησ µεθόδου τησ αγορϊσ. Σο κόςτοσ 
κτόςησ µιασ θυγατρικόσ εύναι η εύλογη αξύα των περιουςιακών ςτοιχεύων που δόθηκαν, των µετοχών που 
εκδόθηκαν και των υποχρεώςεων που αναλόφθηκαν κατϊ την ηµεροµηνύα τησ ανταλλαγόσ, πλϋον τυχόν 
κόςτουσ ϊµεςα ςυνδεδεµϋνου µε τη ςυναλλαγό. Σα εξατοµικευµϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, υποχρεώςεισ και 
ενδεχόµενεσ υποχρεώςεισ που αποκτώνται ςε µύα επιχειρηµατικό ςυνϋνωςη επιµετρώνται κατϊ την εξαγορϊ 
ςτισ εύλογεσ αξύεσ τουσ ανεξαρτότωσ του ποςοςτού ςυµµετοχόσ. Σο κόςτοσ αγορϊσ πϋραν τησ εύλογησ αξύασ 
των επύ µϋρουσ ςτοιχεύων που αποκτόθηκαν, καταχωρεύται ωσ υπεραξύα. Αν το ςυνολικό κόςτοσ τησ αγορϊσ 
εύναι µικρότερο από την εύλογη αξύα των επύ µϋρουσ ςτοιχεύων που αποκτόθηκαν, η διαφορϊ καταχωρεύται 
ϊµεςα ςτα αποτελϋςµατα. Η εταιρεύα αναγνωρύζει τισ επενδύςεισ τησ ςτισ θυγατρικϋσ ςύµφωνα µε το 3ΛΠ 27 
ςτο κόςτοσ κτόςησ, µειωµϋνο κατϊ τυχόν αποµειώςεισ ςύµφωνα µε το Δ.Λ.Π.36. 
 

Διεταιρικϋσ ςυναλλαγϋσ, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµϋνα κϋρδη από ςυναλλαγϋσ µεταξύ των εταιρειών 
του Οµύλου απαλεύφονται. Οι µη πραγµατοποιηµϋνεσ ζηµιϋσ, επύςησ απαλεύφονται, εκτόσ εϊν η ςυναλλαγό 
παρϋχει ενδεύξεισ αποµεύωςησ, του µεταβιβαςθϋντοσ ςτοιχεύου ενεργητικού. 
 

Οι λογιςτικϋσ αρχϋσ των θυγατρικών ϋχουν τροποποιηθεύ ώςτε να εύναι οµοιόµορφεσ µε αυτϋσ που ϋχουν 
υιοθετηθεύ από τον Όµιλο. 
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4.2.   Επενδύςεισ ςε υγγενεύσ 
 
υγγενεύσ εύναι οι επιχειρόςεισ αυτϋσ πϊνω ςτισ οπούεσ ο Όµιλοσ µπορεύ να αςκόςει ςηµαντικό επιρροό αλλϊ 
δεν πληρούν τισ προώποθϋςεισ για να χαρακτηριςτούν εύτε θυγατρικϋσ εύτε ςυµµετοχό ςε κοινοπραξύα. Οι 
παραδοχϋσ που χρηςιµοποιόθηκαν από τον Όµιλο ςυνιςτούν ότι το κατεχόµενο ποςοςτό µεταξύ 20% και 
50% δικαιωµϊτων ψόφου µύασ εταιρεύασ υποδηλώνει ςηµαντικό επιρροό πϊνω ςτην εταιρεύα αυτό. 
Επενδύςεισ ςε ςυγγενεύσ επιχειρόςεισ αρχικϊ αναγνωρύζονται ςτο κόςτοσ και κατόπιν θεωρούνται ότι 
χρηςιµοποιούν τη µϋθοδο τησ καθαρόσ θϋςησ. το τϋλοσ κϊθε χρόςησ, το κόςτοσ αυξϊνεται µε την αναλογύα 
τησ επενδύτριασ επιχεύρηςησ ςτισ µεταβολϋσ τησ καθαρόσ θϋςησ τησ επενδυόµενησ επιχεύρηςησ και µειώνεται 
µε τα λαµβανόµενα από τη ςυγγενό µερύςµατα. 
 

Όςον αφορϊ την υπεραξύα απόκτηςησ, αυτό µειώνει την αξύα τησ ςυµµετοχόσ µε επιβϊρυνςη των 
αποτελεςµϊτων χρόςησ, όταν µειώνεται η αξύα τησ. 
 

Σο µερύδιο του Οµύλου ςτα κϋρδη ό τισ ζηµιϋσ των ςυνδεδεµϋνων επιχειρόςεων µετϊ την εξαγορϊ 
αναγνωρύζεται ςτα αποτελϋςµατα, ενώ το µερύδιο των  µεταβολών των αποθεµατικών µετϊ την εξαγορϊ, 
αναγνωρύζεται ςτα αποθεµατικϊ. Οι ςυςςωρευµϋνεσ µεταβολϋσ επηρεϊζουν την λογιςτικό αξύα των 
επενδύςεων ςε ςυνδεδεµϋνεσ επιχειρόςεισ. Όταν η ςυµµετοχό του Οµύλου ςτισ ζηµύεσ ςε µύα ςυγγενό 
επιχεύρηςη ιςούται ό υπερβαύνει τη ςυµμετοχό τησ ςτη ςυγγενό επιχεύρηςη, ςυµπεριλαµβανοµϋνων 
οποιονδόποτε ϊλλων επιςφαλών απαιτόςεων, ο Όµιλοσ δεν αναγνωρύζει περαιτϋρω ζηµύεσ, εκτόσ και αν ϋχει 
καλύψει υποχρεώςεισ ό ϋχει ενεργόςει πληρωµϋσ εκ µϋρουσ τησ ςυγγενούσ επιχεύρηςησ και εν γϋνει εκεύνων 
που προκύπτουν από τη µετοχικό ιδιότητα. 
 

Μη πραγματοποιημϋνα κϋρδη από ςυναλλαγϋσ µμεταξύ του Οµύλου και των ςυνδεδεµϋνων επιχειρόςεων 
απαλεύφονται κατϊ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ του Οµύλου ςτισ ςυνδεδεµϋνεσ επιχειρόςεισ. Μη 
πραγματοποιημϋνεσ ζηµιϋσ απαλεύφονται, εκτόσ εϊν η ςυναλλαγό παρϋχει ενδεύξεισ αποµεύωςησ του 
µεταβιβαςθϋντοσ περιουςιακού ςτοιχεύου. Οι λογιςτικϋσ αρχϋσ των ςυγγενών επιχειρόςεων τροποποιούνται 
ώςτε να εύναι ομοιόμορφεσ µε αυτϋσ που ϋχουν υιοθετηθεύ από τον Όµιλο. 
 

 
5.  Υόροι Ειςοδόματοσ 

α. Υόροσ Ειςοδόματοσ  
β. Αναβαλλόμενη    φορολογύα  
 

Ο φόροσ ειςοδόματοσ που εμφανύζεται ςτην κατϊςταςη των αποτελεςμϊτων, εύναι το ϊθροιςμα του 
τρϋχοντοσ και του αναβαλλόμενου φόρου ειςοδόματοσ που ςυνδϋεται με ςυναλλαγϋσ και γεγονότα που 
αναγνωρύςτηκαν ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων.   
Ο τρϋχων (πληρωτϋοσ) φόροσ ειςοδόματοσ βαςύζεται ςτα φορολογητϋα αποτελϋςματα τησ χρόςησ. Σα 
φορολογητϋα κϋρδη όμωσ μπορεύ να διαφϋρουν από τα αποτελϋςματα που εμφανύζονται ςτην κατϊςταςη 
αποτελεςμϊτων ό ςτην κατϊςταςη των ςυνολικών εςόδων, καθώσ δεν περιλαμβϊνουν αφορολόγητα ϋςοδα 
ό μη εκπιπτόμενα φορολογικϊ ϋξοδα, ενώ επύςησ δεν περιλαμβϊνουν ϋςοδα ό ϋξοδα που εύναι φορολογητϋα ό 
εκπιπτόμενα ςε επόμενεσ χρόςεισ.  
 

Ο τρϋχων φόροσ ειςοδόματοσ του ομύλου, υπολογύζεται με βϊςη τον ιςχύοντα φορολογικό ςυντελεςτό κατϊ 
το τϋλοσ τησ περιόδου αναφορϊσ, επύ των φορολογητϋων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογύα λογύζεται εύτε ςαν μύα απαύτηςη (για φόρουσ που αναμϋνεται να ειςπραχθούν ό 
να ςυμψηφιςτούν μελλοντικϊ με φορολογικϋσ υποχρεώςεισ), ό ςαν υποχρϋωςη (για φόρουσ που αναμϋνεται 
να πληρωθούν μελλοντικϊ), για όλεσ τισ προςωρινϋσ (από φορολογικό ϊποψη) διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα 
λογιςτικϊ υπόλοιπα και ςτη φορολογικό βϊςη των ενεργητικών ςτοιχεύων και των υποχρεώςεων, με τη 
χρόςη τησ μεθόδου τησ υποχρϋωςησ.  
 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ λογύζονται για όλεσ τισ φορολογητϋεσ προςωρινϋσ (από 
φορολογικό ϊποψη) διαφορϋσ, ενώ αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ λογύζονται για όλεσ τισ 
εκπεςτϋεσ φορολογικϊ διαφορϋσ, ςτο βαθμό που αναμϋνονται φορολογητϋα κϋρδη από τα οπούα αυτϋσ οι 
διαφορϋσ θα μπορούςαν να εκπϋςουν. 
 Η αναβαλλόμενη φορολογύα υπολογύζεται με βϊςη τουσ ςυντελεςτϋσ φόρου ειςοδόματοσ που αναμϋνεται ότι 
θα υπϊρχουν κατϊ το χρόνο που οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ θα τακτοποιηθούν ό οι 
αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ θα ρευςτοποιηθούν ό ςυμψηφιςτούν. 
 

Ο όμιλοσ λογιςτικοποιεύ τισ φορολογικϋσ ςυνϋπειεσ των ςυναλλαγών και ϊλλων γεγονότων και κατϊ 
επϋκταςη το ποςό τησ αναβαλλόμενησ φορολογύασ με τον ύδιο τρόπο που λογιςτικοποιεύ τισ ύδιεσ τισ 
ςυναλλαγϋσ και ϊλλα γεγονότα. Έτςι, για ςυναλλαγϋσ και ϊλλα γεγονότα που αναγνωρύζονται ςτο κϋρδοσ ό 
ςτη ζημιϊ, οποιεςδόποτε ςχετικϋσ φορολογικϋσ επιπτώςεισ αναγνωρύζονται επύςησ ςτο κϋρδοσ ό ςτη ζημύα. 
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Για ςυναλλαγϋσ και ϊλλα γεγονότα που αναγνωρύζονται εκτόσ των αποτελεςμϊτων (εύτε ςτα λοιπϊ ςυνολικϊ 
ϋςοδα εύτε απευθεύασ ςτα ύδια κεφϊλαια), οποιεςδόποτε ςχετικϋσ φορολογικϋσ επιπτώςεισ αναγνωρύζονται 
επύςησ εκτόσ των αποτελεςμϊτων (εύτε ςτα λοιπϊ ςυνολικϊ ϋςοδα εύτε απευθεύασ ςτα ύδια κεφϊλαια, 
αντύςτοιχα). 
 

Οι φορολογικϋσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ ςυμψηφύζονται όταν αφορούν μύα προςωρινό (από φορολογικό 
ϊποψη) διαφορϊ που προκύπτει από απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ τησ ύδιασ φύςησ. 
 
 

6.  Αποθϋματα 
 

Σα αποθϋματα αποτιμώνται ςτη χαμηλότερη μεταξύ τησ αξύασ κτόςησ τουσ και τησ καθαρόσ ρευςτοποιόςιμησ 
αξύασ τουσ.  
 

Σο κόςτοσ παραγωγόσ των προώόντων περιλαμβϊνει τα ϊμεςα αναλωθϋντα υλικϊ, τα ϊμεςα εργατικϊ καθώσ 
και τα αναλογούντα γενικϊ βιομηχανικϊ ϋξοδα που πραγματοποιούνται προκειμϋνου να φθϊςουν τα 
προώόντα ςτην παρούςα θϋςη και κατϊςταςη, ενώ δεν ςυμπεριλαμβϊνεται το κόςτοσ δανειςμού.  
 
Σο κόςτοσ κτόςησ των εμπορευμϊτων ςυμπεριλαμβϊνει την τιμό αγορϊσ, τουσ φόρουσ και ϋξοδα ειςαγωγόσ 
και κόςτη μεταφορϊσ. 
 

Σο κόςτοσ προςδιορύζεται χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο του ςταθμιςμϋνου μϋςου όρου.  
 

Η καθαρό ρευςτοποιόςιμη αξύα αντιπροςωπεύει την εκτιμώμενη αξύα πώληςησ ςτη ςυνηθιςμϋνη πορεύα των 
εργαςιών του ομύλου, και ςυνϊγεται από πραγματικϋσ πωλόςεισ ςτον πραγματικό πληςιϋςτερο χρόνο, 
μειωμϋνη κατϊ το εκτιμώμενο κόςτοσ ολοκλόρωςησ και τα ϋξοδα πώληςησ, προβολόσ, διϊθεςησ και διανομόσ 
του αποθϋματοσ. 
 
7.  Βιολογικϊ ςτοιχεύα 

 

Ωσ γεωργικό δραςτηριότητα ορύζεται η διούκηςη και η διαχεύριςη από μύα επιχεύρηςη του βιολογικού 
μεταςχηματιςμού των βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων για πώληςη, ςε γεωργικό προώόν ό ςε 
επιπρόςθετα βιολογικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Ωσ βιολογικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ορύζονται ζώα και φυτϊ 
υπό τη διαχεύριςη μύασ επιχεύρηςησ, ενώ το γεωργικό προώόν αποτελεύται από τη ςυγκομιδό του προώόντοσ 
των βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων τησ επιχεύρηςησ, το οπούο προορύζεται για πώληςη, επεξεργαςύα ό 
κατανϊλωςη. Σο δικαύωμα τησ διαχεύριςησ των βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων μπορεύ να προϋρχεται 
από ιδιοκτηςύα ό από ϊλλο τύπο νομικόσ πρϊξησ.  
Ένα βιολογικό περιουςιακό ςτοιχεύο πρϋπει να αποτιμεύται κατϊ την αρχικό καταχώρηςη και κατϊ την 
ημερομηνύα κϊθε ιςολογιςμού ςτην εύλογη αξύα του μεύον το εκτιμώμενο ςτον τόπο τησ πώληςησ κόςτοσ, 
εκτόσ από την περύπτωςη όπου η εύλογη αξύα δεν μπορεύ να αποτιμηθεύ αξιόπιςτα.  
Αν υπϊρχει μύα ενεργόσ αγορϊ για ϋνα βιολογικό περιουςιακό ςτοιχεύο ό γεωργικό παραγωγό, οι 
επικρατούςεσ τιμϋσ ςε αυτό την αγορϊ εύναι η κατϊλληλη βϊςη για τον προςδιοριςμό τησ εύλογησ αξύασ 
αυτού του ςτοιχεύου. Αν μύα επιχεύρηςη ϋχει πρόςβαςη ςε διαφορετικϋσ ενεργϋσ αγορϋσ, χρηςιμοποιεύ την 
περιςςότερο ςχετικό. Αν μύα επιχεύρηςη ϋχει πρόςβαςη ςε δύο ενεργϋσ αγορϋσ, θα χρηςιμοποιόςει την τιμό 
που υπϊρχει ςτην αγορϊ που αναμϋνεται να χρηςιμοποιηθεύ.  
Η εταιρεύα μετϊ την αρχικό καταχώρηςη των βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων τα αποτιμϊ κατϊ την 
ημερομηνύα κϊθε μεταγενϋςτερου ιςολογιςμού ςτην εύλογη αξύα μεύον τα εκτιμώμενα μϋχρι την πώληςό 
τουσ κόςτη. Κϋρδοσ ό ζημύα που μπορεύ να προκύψει κατϊ την αρχικό καταχώρηςη ενόσ βιολογικού 
περιουςιακού ςτοιχεύου και την μεταγενϋςτερη αποτύμηςη του (μεύον τισ εκτιμώμενεσ δαπϊνεσ πώληςησ και 
ςτισ δύο περιπτώςεισ), καταχωρούνται ςτο αποτϋλεςμα τησ χρόςησ κατϊ την οπούα προκύπτουν. Κϋρδοσ 
μπορεύ να προκύπτει και κατϊ την αρχικό καταχώρηςη ενόσ βιολογικού περιουςιακού ςτοιχεύου. Σα 
βιολογικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα διαχωρύζονται ςε υποκατηγορύεσ ανϊλογα με το ςτϊδιο ωριμότητασ ώςτε να 
εύναι δυνατό οι χρόςτεσ των οικονομικών καταςτϊςεων να ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών 
ταμειακών ροών τισ οπούεσ η επιχεύρηςη προςδοκϊ να ϋχει από την εκμετϊλλευςη των βιολογικών πόρων. 
 
 
 
8.  Απομεύωςη αξύασ περιουςιακών ςτοιχεύων 

 

Σα ςτοιχεύα του ενεργητικού που ϋχουν απροςδιόριςτη ωφϋλιμη ζωό δεν αποςβϋνονται και υπόκεινται ςε 
ϋλεγχο απομεύωςησ ετηςύωσ και όταν κϊποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιςτικό αξύα μπορεύ να μην 
εύναι ανακτόςιμη.  Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που αποςβϋνονται υπόκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ τησ αξύασ 
τουσ όταν υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι η λογιςτικό αξύα τουσ δεν θα ανακτηθεύ. Η ανακτόςιμη αξύα εύναι το 
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μεγαλύτερο ποςό μεταξύ τησ καθαρόσ τιμόσ πώληςησ (εύλογη αξύα του ςτοιχεύου ενεργητικού μεύον το 
κόςτοσ πώληςησ) και τησ αξύασ λόγω χρόςησ. Η διαφορϊ μεταξύ τησ αναπόςβεςτησ αξύασ του περιουςιακού 
ςτοιχεύου και τησ ϊμεςα ανακτημϋνησ αξύασ του υποκειμϋνου παγύου ςυνιςτϊ ζημιϊ απομεύωςησ. Για ςκοπούσ 
υπολογιςμού τησ απομεύωςησ, τα πϊγια κατηγοριοποιούνται ςτο χαμηλότερο δυνατό επύπεδο ώςτε να 
ςυνδεθούν με ξεχωριςτϋσ αναγνωρύςιμεσ ταμειακϋσ ροϋσ (μονϊδεσ δημιουργύασ ταμιακών ροών). 
 

Καθαρό αξύα πώληςησ θεωρεύται το ποςό από την πώληςη ενόσ ςτοιχεύου του ενεργητικού ςτα πλαύςια μιασ 
αμφοτεροβαρούσ ςυναλλαγόσ ςτην οπούα τα μϋρη ϋχουν πλόρη γνώςη και προςχωρούν οικειοθελώσ μετϊ 
από την αφαύρεςη κϊθε πρόςθετου ϊμεςου κόςτουσ διϊθεςησ του περιουςιακού ςτοιχεύου, ενώ, αξύα χρόςησ 
εύναι η παρούςα αξύα (ΡΑ) των εκτιμώμενων μελλοντικών ροών που αναμϋνεται να ειςρεύςουν ςτον όμιλο 
από τη χρόςη ενόσ περιουςιακού ςτοιχεύου και από την διϊθεςό του ςτο τϋλοσ τησ εκτιμώμενησ ωφϋλιμησ 
ζωόσ του. 
 
 
9.  Φρηματοοικονομικϊ μϋςα 

       

Φρηματοοικονομικό μϋςο εύναι κϊθε ςύμβαςη που δημιουργεύ ϋνα χρηματοοικονομικό ςτοιχεύο ενεργητικού 
ςε μύα επιχεύρηςη και μια χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη ό ϋνα ςυμμετοχικό τύτλο ςε μια ϊλλη επιχεύρηςη.  
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα τησ Εταιρύασ ταξινομούνται ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ με βϊςη την ουςύα τησ 
ςύμβαςησ και το ςκοπό για τον οπούο αποκτόθηκαν. 
 
9.1.  Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςτην εύλογη αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων 
 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδόποτε από τισ παρακϊτω 
προώποθϋςεισ: 

 Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικού που κατϋχονται για εμπορικούσ ςκοπούσ 
(υμπεριλαμβϊνονται τα παρϊγωγα, εκτόσ από εκεύνα που εύναι καθοριςμϋνα και αποτελεςματικϊ 
μϋςα αντιςτϊθμιςησ, αυτϊ που αποκτώνται ό δημιουργούνται με ςκοπό την πώληςη ό την 
επαναγορϊ, και τϋλοσ αυτϊ που αποτελούν μϋροσ ενόσ χαρτοφυλακύου από αναγνωριςμϋνα 
χρηματοοικονομικϊ μϋςα). 

 Κατϊ την αρχικό αναγνώριςη ορύζεται από την επιχεύρηςη ωσ ςτοιχεύο που αποτιμϊται ςτην εύλογη 
αξύα, με αναγνώριςη των μεταβολών ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων χρόςησ. 

 
Σα Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςτην εύλογη αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων αποτιμώνται ςτην 
εύλογη αξύα και τα/οι τυχόν κϋρδη ό ζημιϋσ  αναγνωρύζονται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων τησ χρόςησ. 
 

Σα Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςτην εύλογη αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων που κατϋχει ο 
Όμιλοσ περιλαμβϊνονται ςτα κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του Ιςολογιςμού, ςτο κονδύλι 
«Σαμειακϊ ιςοδύναμα και διαθϋςιμα».  
 
Σα ταμειακϊ ιςοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιεσ, υψηλόσ ευκολύασ ρευςτοπούηςησ επενδύςεισ, που εύναι 
εύκολα μετατρϋψιμεσ ςε μετρητϊ και εύναι τόςο κοντϊ ςτη λόξη τουσ που εμφανύζουν αμελητϋο κύνδυνο για 
αλλαγϋσ την αποτύμηςό τουσ κατϊ το χρόνο τησ ρευςτοπούηςόσ τουσ και καταθϋςεισ προθεςμύασ. 
 
 
9. 2   Επενδύςεισ κατεχόμενεσ ωσ την λόξη 
 

Περιλαμβϊνει μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα με πϊγιεσ η προςδιοριςμϋνεσ 
πληρωμϋσ και ςυγκεκριμϋνη λόξη και τα οπούα ο Όμιλοσ ϋχει την πρόθεςη και την δυνατότητα να τα 
διακρατόςει ωσ τη λόξη τουσ.  
 
Οι επενδύςεισ κατεχόμενεσ ωσ τη λόξη αποτιμώνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βϊςει τησ μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκύου. Σα προκύπτοντα από την αποτύμηςη ϋςοδα ό ϋξοδα αναγνωρύζονται ςτην 
κατϊςταςη αποτελεςμϊτων χρόςησ. 
 
Ο Όμιλοσ δεν κατεύχε και δεν περιλαμβϊνονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ χρηματοοικονομικϊ μϋςα 
αυτόσ τησ κατηγορύασ. 
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9.3  Δϊνεια και απαιτόςεισ 
 

Περιλαμβϊνουν μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικού με ςταθερϋσ ό προςδιοριςμϋνεσ 
πληρωμϋσ, τα οπούα δεν διαπραγματεύονται ςε ενεργϋσ αγορϋσ. την κατηγορύα αυτό (Δϊνεια και 
Απαιτόςεισ) δεν περιλαμβϊνονται:  
 
Απαιτόςεισ που δεν ςυνεπϊγονται τη μεταβύβαςη μετρητών ό ϊλλων χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων.  
Σο ποςό των προκαταβολών για αγορϋσ αγαθών, ενςώματων και ϊυλων ακινητοποιόςεων ό υπηρεςιών, 
επειδό δεν προβλϋπονται αυτϋσ να καλυφθούν με μετρητϊ ό ϊλλα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα του 
ενεργητικού, αλλϊ με ςτοιχεύα αποθεμϊτων, ενςώματων ό ϊυλων ακινητοποιόςεων ό παροχό υπηρεςιών. 
Σο ποςό των προπληρωθϋντων εξόδων που δεν ςυνιςτούν ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ για λόψη ό παρϊδοςη 
μετρητών ό ϊλλων χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων του ενεργητικού. 
Απαιτόςεισ που δεν εύναι ςυμβατικϋσ, αλλϊ επιβϊλλονται  
               από κρατικϋσ ρυθμύςεισ. 
Απαιτόςεισ που ϋχουν να κϊνουν με δοςοληψύεσ φόρων, οι οπούεσ ϋχουν επιβληθεύ νομοθετικϊ από το κρϊτοσ,  
Οτιδόποτε δεν καλύπτεται από ςύμβαςη ώςτε να δύνει δικαύωμα ςτην επιχεύρηςη για λόψη μετρητών ό 
ϊλλων χρηματοοικονομικών πϊγιων ςτοιχεύων.  
 
Σα Δϊνεια και οι Απαιτόςεισ με τακτό λόξη αποτιμώνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βϊςη τησ μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκύου, ενώ τα Δϊνεια και Απαιτόςεισ χωρύσ τακτό λόξη αποτιμώνται ςτο κόςτοσ. Σα 
προκύπτοντα κατϊ την αποτύμηςη ϋςοδα ό ϋξοδα αναγνωρύζονται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων χρόςησ. 
 

Σα δϊνεια και οι απαιτόςεισ του Οµύλου περιλαµβϊνονται ςτο κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του 
Ιςολογιςµού, ςτα κονδύλια «Πελϊτεσ και λοιπϋσ εµπορικϋσ απαιτόςεισ», εκτόσ από εκεύνα µε λόξη µεγαλύτερη 
των 12 µηνών από την ηµεροµηνύα Ιςολογιςµού. Σα τελευταύα περιλαµβϊνονται ςτα µη κυκλοφορούντα 
περιουςιακϊ ςτοιχεύα του Ιςολογιςµού, ςτο κονδύλι «Λοιπϋσ µακροπρόθεςµεσ απαιτόςεισ». 
 
9.4 Κόςτοσ δανειςμού 
 

Η Εταιρεύα ϋχει υιοθετόςει τον βαςικό λογιςτικό χειριςμό βϊςει του οπούου το κόςτοσ δανειςμού που αφορϊ 
ϊμεςα την απόκτηςη, καταςκευό ό παραγωγό ςτοιχεύων του ενεργητικού, προςαυξϊνουν το κόςτοσ αυτών 
των ςτοιχεύων, μϋχρι αυτϊ να εύναι ϋτοιμα για τη χρόςη που ϋχει προβλεφθεύ για το καθϋνα ό να εύναι ϋτοιμα 
για πώληςη.  
Όλα τα λοιπϊ ϋξοδα δανειςμού (τόκοι και ςυναφό ϋξοδα) μεταφϋρονται ςτα αποτελϋςματα τησ περιόδου που 
αυτϊ πραγματοποιούνται. 
Σο καθαρό χρηματοδοτικό κόςτοσ αποτελεύται από τουσ δεδουλευμϋνουσ τόκουσ επύ των ςυναφθϋντων 
δανεύων, που υπολογύζονται βϊςει τησ μεθόδου του πραγματικού επιτοκύου, αφαιρουμϋνων των 
δεδουλευμϋνων πιςτωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεςμη επϋνδυςη των διαθεςύμων. 

 
9.5   Διαθϋςιμα προσ πώληςη χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα. 
 

Περιλαμβϊνει μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα τα οπούα εύτε προςδιορύζονται ςε 
αυτόν την κατηγορύα, εύτε δεν μπορούν να ενταχθούν ςε κϊποια από τισ ανωτϋρω. 
 

Σα διαθϋςιμα προσ πώληςη χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτιμώνται ςτην εύλογη αξύα τουσ 
και τα ςχετικϊ κϋρδη ό ζημιϋσ καταχωρούνται ςε αποθεματικό των ιδύων κεφαλαύων μϋχρι τα ςτοιχεύα αυτϊ 
να διαγραφούν, να πωληθούν ό να χαρακτηριςθούν ωσ απομειωμϋνα. Κατϊ την πώληςη ό όταν 
χαρακτηριςθούν ωσ απομειωμϋνα, τα κϋρδη ό οι ζημιϋσ μεταφϋρονται ςτα αποτελϋςματα. Ζημύεσ απομεύωςησ 
που ϋχουν αναγνωριςθεύ ςτα αποτελϋςματα δεν αντιςτρϋφονται μϋςω αποτελεςμϊτων. 
Ειδικϊ, η αποτύμηςη των ςυμμετοχικών τύτλων των οπούων η εύλογη αξύα δεν μπορεύ να εκτιμηθεύ αξιόπιςτα 
αποτιμώνται ςτο κόςτοσ.  
 

Σα Διαθϋςιμα προσ πώληςη που κατϋχει η Εταιρύα περιλαμβϊνονται ςτα κυκλοφορούντα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα του ιςολογιςμού, ςτο κονδύλι «Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ κατεχόμενα προσ πώληςη». Σο εν 
λόγω κονδύλι αφορϊ μετοχϋσ που διαπραγματεύονται ςε οργανωμϋνη χρηματαγορϊ (Φρηματιςτόριο 
Αθηνών), των οπούων η εύλογη αξύα προςδιορύζεται με βϊςη την τρϋχουςα χρηματιςτηριακό αξύα, την ημϋρα 
κλειςύματοσ των οικονομικών καταςτϊςεων. 
 
9.6   Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ. 
 

Περιλαμβϊνει τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνονται για: 
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 Παρϊδοςη μετρητών ό ϊλλου χρηματοοικονομικού ςτοιχεύου του ενεργητικού ςε ϊλλη επιχεύρηςη 
 Ανταλλαγό χρηματοοικονομικών μϋςων με ϊλλη επιχεύρηςη, με όρουσ πιθανϊ δυςμενεύσ. 
 Μια ςύμβαςη η οπούα θα διακανονιςτεύ ό ενδϋχεται να διακανονιςτεύ με ςυμμετοχικό τύτλο τησ 

επιχεύρηςησ και εύναι: 
 (α) ϋνα μη παρϊγωγο για το οπούο η επιχεύρηςη εύναι υποχρεωμϋνη ό ενδϋχεται να υποχρεωθεύ να 
παραδώςει μεταβλητό αριθμό ύδύων ςυμμετοχικών τύτλων τησ επιχεύρηςησ ό 
 (β) ϋνα παρϊγωγο το οπούο θα διακανονιςτεύ με κϊθε ϊλλο τρόπο εκτόσ από την ανταλλαγό ενόσ 
καθοριςμϋνου χρηματικού ποςού ό ϊλλησ χρηματοοικονομικόσ απαύτηςησ με ϋνα καθοριςμϋνο αριθμό 
ςυμμετοχικών τύτλων τησ επιχεύρηςησ. 

 

Κατϊ την αρχικό αναγνώριςη, οι χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ αποτιμώνται ςτην εύλογη αξύα τουσ 
πλϋον (μεύον) τα ϋξοδα που εύναι ϊμεςα αποδοτϋα ςτη διενϋργεια τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυναλλαγόσ. Ωσ εύλογη 
αξύα, κατϊ κανόνα, θεωρεύται η καθαρό ταμειακό ειςροό από την ϋκδοςη του μϋςου ό η εύλογη αξύα του 
ςτοιχεύου που αποκτϊται κατϊ τη δημιουργύα τησ υποχρϋωςησ. 
 

Εκτόσ από κϊποιεσ εξαιρϋςεισ (όπωσ τησ περύπτωςησ των χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων μϋςω 
αποτελεςμϊτων), ςτισ οπούεσ δεν εμπύπτουν οι χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ τησ Εταιρύασ, οι 
χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ αποτιμώνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τη χρηςιμοπούηςη τησ μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκύου. 
 

Οι χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ τησ Εταιρύασ περιλαμβϊνονται ςτισ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ του 
ιςολογιςμού ςτο κονδύλι «Μακροπρόθεςμοσ δανειςμόσ» και ςτισ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ του 
ιςολογιςμού ςτα κονδύλια «Βραχυπρόθεςμοσ Δανειςμόσ» και «Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ».  
 

Οι δανειακϋσ υποχρεώςεισ τησ εταιρύασ αφορούν ϋντοκα τραπεζικϊ δϊνεια και  αλληλόχρεουσ τραπεζικούσ 
λογαριαςμούσ και καταχωρούνται ςτο ςυνολικό καθαρό ποςό που ϋχει ληφθεύ μετϊ την αφαύρεςη των 
ϊμεςων εξόδων ςύναψησ τησ δανειακόσ ςύμβαςησ και το οπούο ποςό αντικατοπτρύζει την εύλογη αξύα τουσ. 
Σα χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα που ςχετύζονται με αυτϊ τα δϊνεια, περιλαμβανομϋνων των πληρωτϋων ποινών 
για πρόωρη εξόφληςη ό των εξόδων για διακανονιςμό, καθώσ και τα ϊμεςα κόςτη ϋκδοςησ του δανεύου, 
καταχωρούνται εφόςον εύναι «δεδουλευμϋνα» ςτη χρϋωςη των αποτελεςμϊτων με πύςτωςη των δανειακών 
λογαριαςμών και εμφανύζονται ςτο υπόλοιπο του δανεύου τησ περιόδου εφόςον δεν ϋχουν εξοφληθεύ.  
 

Σα ϋξοδα δανειςμού (τόκοι και ςυναφό ϋξοδα), που αφορούν ϊμεςα την απόκτηςη, καταςκευό ό παραγωγό 
ςτοιχεύων του ενεργητικού, προςαυξϊνουν το κόςτοσ αυτών των ςτοιχεύων, μϋχρι αυτϊ να εύναι ϋτοιμα για τη 
χρόςη που ϋχει προβλεφθεύ για το καθϋνα ό να εύναι ϋτοιμα για πώληςη. Έςοδα από τόκουσ ό λοιπϊ ϋςοδα 
από την προςωρινό επϋνδυςη του προώόντοσ δανεύων που ϋχουν ληφθεύ για τον πιο πϊνω ςκοπό, μειώνουν 
αντύςτοιχα τα κόςτη δανειςμού που κεφαλαιοποιούνται. 
 

Όλα τα λοιπϊ ϋξοδα δανειςμού (τόκοι και ςυναφό ϋξοδα) μεταφϋρονται ςτα αποτελϋςματα τησ περιόδου που 
αυτϊ πραγματοποιούνται. 
 
 
10.  Μιςθώςεισ 

 

Η Εταιρύα ςυμμετϋχει ςε λειτουργικϋσ μιςθώςεισ όπου ο εκμιςθωτόσ διατηρεύ ςημαντικό μϋροσ από τουσ 
κινδύνουσ και τα οφϋλη που απορρϋουν από τα εκμιςθωμϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Σα ϋξοδα των 
λειτουργικών μιςθώςεων καταχωρούνται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων χρόςησ, με τη ςταθερό μϋθοδο, 
καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ. 
 
Η Εταιρύα ςυμμετϋχει ςε χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ, ςύμφωνα με τισ οπούεσ μεταβιβϊζονται ςτην Εταιρύα 
ουςιαςτικϊ όλοι οι κύνδυνοι και τα οφϋλη που απορρϋουν από τα εκμιςθωμϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα.    
 

Οι χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ αναγνωρύζονται ςτη χαμηλότερη αξύα μεταξύ τησ εύλογησ αξύασ 
των μιςθωμϋνων περιουςιακών ςτοιχεύων και τησ παρούςασ αξύασ των ελϊχιςτα 
καταβαλλομϋνων μιςθωμϊτων.  
 

Σα μιςθωμϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποςβϋνονται ςτο μικρότερο διϊςτημα μεταξύ τησ διϊρκειασ τησ 
μύςθωςησ και τησ ωφϋλιμησ ζωόσ.   
  
Σα μιςθώματα διαχωρύζονται  ςτο ποςό που αφορϊ την αποπληρωμό τόκων χρηματοδότηςησ, και την 
αποπληρωμό του κεφαλαύου. Ο διαχωριςμόσ γύνεται ώςτε να επιτυγχϊνεται ϋνασ ςταθερόσ ςυντελεςτόσ 
αποπληρωμόσ.  Η αποπληρωμό εξόδων χρηματοδότηςησ μεταφϋρεται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων. 
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11.  Μετοχικό κεφϊλαιο 

 

Έξοδα τα οπούα πραγματοποιούνται για την ϋκδοςη μετοχών εμφανύζονται μετϊ την αφαύρεςη του ςχετικού 
φόρου ειςοδόματοσ, ςε μεύωςη του προώόντοσ τησ ϋκδοςησ. Σα ϋξοδα τα οπούα ςχετύζονται με την ϋκδοςη 
μετοχών για την απόκτηςη επιχειρόςεων περιλαμβϊνονται ςτο κόςτοσ κτόςεωσ τησ επιχειρόςεωσ που 
αποκτϊται. 
 
12. Ίδιεσ Μετοχϋσ 

 

Οι ύδιεσ µετοχϋσ που κατϋχονται εύτε από την Εταιρεύα εύτε από εταιρεύεσ του Οµύλου, εµφανύζονται ςτο 
κόςτοσ κτόςησ (καταβληθϋν τύµηµα πλϋον δαπϊνεσ απόκτηςησ) αφαιρετικϊ των ιδύων κεφαλαύων. Κατϊ την 
πώληςη, ακύρωςη ό διϊθεςη των ιδύων µετοχών οποιοδόποτε αποτϋλεςµα προκύπτει αναγνωρύζεται απ’ 
ευθεύασ ςτα ύδια κεφϊλαια. 
 
13.  Περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό οµϊδασ περιουςιακών ςτοιχεύων ό υποχρεώςεων κατεχόµενα/η προσ 
πώληςη 

 

Ωσ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό οµϊδασ περιουςιακών ςτοιχεύων ό υποχρεώςεων κατεχόµενα/η προσ πώληςη 
αναγνωρύζονται/εται τα ςτοιχεύα τα οπούα ο Όµιλοσ: 
 
Έχει τη διϊθεςη και την ικανότητα να τα πωλόςει 
Έχει εκδοθεύ ςχετικό δεςµευτικό πλϊνο πώληςησ 
Μπορεύ να καθοριςτεύ εύλογη αξύα πώληςησ 
Μπορούν να πωληθούν ςε ςύντοµο χρονικό διϊςτηµα (εντόσ  1 ό 2 ετών). 
 
Σα εν λόγω περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό υποχρεώςεισ αποτιµώνται ςτην χαµηλότερη τιµό µεταξύ λογιςτικόσ και 
εύλογησ αξύασ µειωµϋνησ µε τα ϋξοδα πώληςησ, ενώ παρϊλληλα διακόπτονται τυχόν αποςβϋςεισ τουσ. 

 
14.  Παροχϋσ ςτο Προςωπικό 

 

Βραχυπρόθεςμεσ Παροχϋσ 
 

Οι βραχυχρόνιεσ παροχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ περιλαμβϊνουν: 
 
Ημερομύςθια, μιςθούσ, ειςφορϋσ κοινωνικών  αςφαλύςεων 
Βραχύχρονεσ αποζημιωμϋνεσ απουςύεσ, όπωσ ετόςια ϊδεια με αποδοχϋσ και ϊδεια αςθενεύασ με αποδοχϋσ, 
όταν οι απουςύεσ αναμϋνεται να πραγματοποιηθούν μϋςα ςε 12 μόνεσ, μετϊ το τϋλοσ τησ χρόςεωσ ςτην οπούα 
οι εργαζόμενοι παρϋχουν τη ςχετικό υπηρεςύα 
 
Οι βραχυπρόθεςμεσ παροχϋσ προσ τουσ εργαζομϋνουσ (εκτόσ από παροχϋσ λόξησ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ) ςε 
χρόμα και ςε εύδοσ αναγνωρύζονται ωσ ϋξοδο όταν καθύςτανται δεδουλευμϋνεσ. Συχόν ανεξόφλητο ποςό 
καταχωρεύται ωσ υποχρϋωςη, ενώ ςε περύπτωςη που το ποςό που όδη καταβλόθηκε υπερβαύνει το ποςό των 
παροχών, η επιχεύρηςη αναγνωρύζει το υπερβϊλλον ποςό ωσ ςτοιχεύο του ενεργητικού τησ (προπληρωθϋν 
ϋξοδο) μόνο κατϊ την ϋκταςη που η προπληρωμό θα οδηγόςει ςε μεύωςη μελλοντικών πληρωμών ό ςε 
επιςτροφό. 

 
Αποδοχϋσ Λόξεωσ Εργαςιακόσ χϋςησ 
 

Οι παροχϋσ αυτϋσ δημιουργούνται,  όταν η επιχεύρηςη δεςμεύεται αποδεδειγμϋνα: 
Να τερματύςει την απαςχόληςη εργαζομϋνου ό εργαζομϋνων, πριν την κανονικό ημερομηνύα αποχώρηςησ 
 

Οι παροχϋσ αυτϋσ καταχωρούνται ωσ μύα υποχρϋωςη και μύα δαπϊνη όταν και μόνο όταν η επιχεύρηςη 
δεςμεύεται να τισ χορηγόςει.  Όταν οι παροχϋσ αυτϋσ  λόγουν πϋραν των 12 μηνών από το τϋλοσ τησ περιόδου 
αναφορϊσ πρϋπει να προεξοφλούνται.  την περύπτωςη μιασ προςφορϊσ που γύνεται για να ενθαρρύνει την 
εκούςια απόςυρςη, η αποτύμηςη των παροχών λόξεωσ τησ εργαςιακόσ ςχϋςεωσ πρϋπει να βαςύζεται ςτον 
αριθμό των εργαζομϋνων που αναμϋνεται να δεχθούν την προςφορϊ 
 

Όταν οι παροχϋσ αυτϋσ καθύςτανται πληρωτϋεσ ςε περιόδουσ πϋρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνύα 
τησ Οικονομικόσ Θϋςησ, τότε αυτϋσ προεξοφλούνται με βϊςη τισ αποδόςεισ των υψηλόσ ποιότητασ εταιρικών 
ομολόγων ό των κρατικών ομολόγων.  
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την περύπτωςη τερματιςμού απαςχόληςησ που υπϊρχει αδυναμύα προςδιοριςμού των εργαζομϋνων που θα 
κϊνουν χρόςη αυτών των παροχών, δεν γύνεται λογιςτικοπούηςη αλλϊ γνωςτοπούηςη αυτών ωσ ενδεχόμενη 
υποχρϋωςη. 
 
 
Αποζημύωςη Προςωπικού λόγω Εξόδου από την Τπηρεςύα 
 

Οι παροχϋσ αυτϋσ αφορούν  ςτη νομικό υποχρϋωςη για καταβολό ςτο προςωπικό εφϊπαξ αποζημύωςησ κατϊ 
την ημερομηνύα εξόδου κϊθε εργαζομϋνου από την υπηρεςύα λόγω ςυνταξιοδότηςησ. 
 

Η υποχρϋωςη που καταχωρεύται ςτον ιςολογιςμό για το πρόγραμμα αυτό εύναι η παρούςα αξύα τησ 
δϋςμευςησ για την καθοριςμϋνη παροχό ανϊλογα με το δεδουλευμϋνο δικαύωμα των εργαζομϋνων και ςε 
ςχϋςη με το χρόνο που αναμϋνεται να καταβληθεύ. 
 

Οι κρατικϊ καθοριςμϋνεσ υποχρεώςεισ για παροχϋσ ςτο προςωπικό, λογύζονται ςαν υποχρεώςεισ, όπωσ και 
αυτϋσ που αφορούν τα προςδιοριςμϋνα προγρϊμματα παροχών. Η εταιρεύα  λογύζει ςαν υποχρϋωςη την 
παρούςα αξύα των μελλοντικών ροών για νομικϋσ ό ηθικϋσ υποχρεώςεισ προσ τουσ εργαζόμενουσ ςε αυτόν  
για ςυνταξιοδότηςη, απόλυςη ό εθελούςια ϋξοδο. Η παρούςα αξύα τησ κϊθε ςχετικόσ υποχρϋωςησ, 
υπολογύζεται από αναλογιςτό για την ημερομηνύα τησ κϊθε Οικονομικόσ Θϋςησ. Αυξόςεισ ό μειώςεισ ςε αυτϋσ 
τισ κρατικϊ καθοριςμϋνεσ υποχρεώςεισ για παροχϋσ ςτο προςωπικό, λογύζονται κατευθεύαν ςτα 
αποτελϋςματα κϊθε χρόςησ. 
Οι υποχρεώςεισ τησ εταιρεύασ που προκύπτουν από τη νομοθεςύα περύ αποζημιώςεων του προςωπικού, 
προςδιορύζεται από αναλογιςτό και λογιςτικοποιεύται με πύςτωςη ςχετικού λογαριαςμού πρόβλεψησ. 
 
 
 15.  Επιχορηγόςεισ 

 

Επιχορόγηςη εύναι η ενύςχυςη που παρϋχεται από το Κρϊτοσ µε την µορφό µεταβύβαςησ πόρων ςε µύα 
επιχεύρηςη, ςε ανταπόδοςη του ότι αυτό ϋχει τηρόςει ό πρόκειται να τηρόςει οριςµϋνουσ όρουσ που 
ςχετύζονται µε τη λειτουργύα τησ. Δεν περιλαµβϊνονται ςτην ϋννοια αυτό οι κρατικϋσ ενιςχύςεισ που λόγω 
τησ µορφόσ τουσ, δεν εύναι επιδεκτικϋσ αποτύµηςησ, καθώσ και οι ςυναλλαγϋσ µε το Δηµόςιο για τισ οπούεσ 
δεν εύναι δυνατόσ ο διαχωριςµόσ από τισ ςυνόθεισ ςυναλλαγϋσ τησ επιχεύρηςησ. 
 

Επιχορηγόςεισ που αφορούν περιουςιακϊ ςτοιχεύα εύναι κρατικϋσ επιχορηγόςεισ που ϋχουν ωσ βαςικό όρο, 
ότι η επιχεύρηςη που τισ δικαιούται πρϋπει να αγορϊςει, καταςκευϊςει ό µε οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο να 
αποκτόςει µακρϊσ διϊρκειασ περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Εύναι δυνατόν επύςησ να ορύζονται και πρόςθετοι όροι 
αναφορικϊ µε το εύδοσ ό την τοποθεςύα των περιουςιακών ςτοιχεύων ό µε την χρονικό περύοδο ςτην οπούα 
αυτϊ πρϋπει να αποκτηθούν ό να παραµεύνουν ςτην κατοχό τησ επιχεύρηςησ. 
 

Επιχορηγόςεισ που αφορούν τα αποτελϋςµατα εύναι κρατικϋσ επιχορηγόςεισ που δε ςχετύζονται µε την 
απόκτηςη περιουςιακών ςτοιχεύων. 
 

Ο Όµιλοσ αναγνωρύζει τισ κρατικϋσ επιχορηγόςεισ οι οπούεσ ικανοποιούν αθροιςτικϊ τα εξόσ κριτόρια:   
α) Τπϊρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχεύρηςη ϋχει ςυµµορφωθεύ ό πρόκειται να ςυµµορφωθεύ µε 
τουσ όρουσ τησ επιχορόγηςησ και 
 β) το ποςό τησ επιχορόγηςησ ϋχει ειςπραχθεύ ό πιθανολογεύται ότι θα ειςπραχθεύ.  
Καταχωρούνται ςτην εύλογη αξύα και αναγνωρύζονται µε τρόπο ςυςτηµατικό ςτα ϋςοδα, µε βϊςη την αρχό 
του ςυςχετιςµού των επιχορηγόςεων µε τα αντύςτοιχα κόςτη τα οπούα και επιχορηγούν. 
 

Οι επιχορηγόςεισ που αφορούν ςτοιχεύα του ενεργητικού περιλαµβϊνονται ςτισ µακροπρόθεςµεσ 
υποχρεώςεισ ωσ ϋςοδο επόµενων χρόςεων και αναγνωρύζονται ςυςτηµατικϊ και ορθολογικϊ ςτα ϋςοδα κατϊ 
τη διϊρκεια τησ ωφϋλιµησ ζωόσ του πϊγιου ςτοιχεύου του ενεργητικού. 
 
 
 
16.  Προβλϋψεισ 

 

Οι προβλϋψεισ αναγνωρύζονται όταν: 
Τπϊρχει μια παρούςα νομικό ό τεκμαιρόμενη δϋςμευςη ωσ αποτϋλεςμα παρελθόντων γεγονότων. 
Εύναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεύ μια εκροό πόρων για τον διακανονιςμό τησ δϋςμευςησ. 
Σο απαιτούμενο ποςό μπορεύ να εκτιμηθεύ αξιόπιςτα. 
 
Όπου υπϊρχουν διϊφορεσ παρόμοιεσ υποχρεώςεισ, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεύ εκροό κατϊ την 
εκκαθϊριςη προςδιορύζεται με την εξϋταςη τησ κατηγορύασ υποχρεώςεων ςυνολικϊ. Πρόβλεψη 
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αναγνωρύζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροόσ ςχετικϊ με οποιοδόποτε ςτοιχεύο που περιλαμβϊνεται ςτην 
ύδια κατηγορύα υποχρεώςεων μπορεύ να εύναι μικρό. 
 
Οι προβλϋψεισ υπολογύζονται ςτην παρούςα αξύα των εξόδων τα οπούα, βϊςη τησ καλύτερησ εκτύμηςησ τησ 
διούκηςησ, απαιτούνται να καλύψουν την παρούςα υποχρϋωςη κατϊ το τϋλοσ τησ περιόδου αναφορϊσ. Σο 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρηςιμοποιεύται για τον προςδιοριςμό τησ παρούςασ αξύασ αντικατοπτρύζει τισ 
τρϋχουςεσ αγοραύεσ εκτιμόςεισ για την χρονικό αξύα του χρόματοσ και αυξόςεισ που αφορούν τη 
ςυγκεκριμϋνη υποχρϋωςη. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ δεν αναγνωρύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 
αλλϊ γνωςτοποιούνται, εκτόσ αν η πιθανότητα εκροών πόρων - οι οπούοι ενςωματώνουν οικονομικϊ οφϋλη - 
εύναι ελϊχιςτη. Οι ενδεχόμενεσ απαιτόςεισ δεν αναγνωρύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ αλλϊ 
γνωςτοποιούνται εφόςον η ειςροό οικονομικών οφελών εύναι πιθανό. 
 
 
17.  υναλλαγϋσ ςε Ξϋνο Νόμιςμα 

 

Σο λειτουργικό και ςυναλλακτικό νόμιςμα του οικονομικού περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο δραςτηριοποιεύται η 
Εταιρύα εύναι το Ευρώ. 
 
Οι ςυναλλαγϋσ ςε ξϋνα νομύςματα μετατρϋπονται ςτο ςυναλλακτικό νόμιςμα με βϊςη τισ ςυναλλαγματικϋσ 
ιςοτιμύεσ που ύςχυαν τισ ημερομηνύεσ διενϋργειασ των εκϊςτοτε ςυναλλαγών. Σα εκφραςμϋνα ςε ξϋνο 
νόμιςμα νομιςματικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα και υποχρεώςεισ μετατρϋπονται ςτο ςυναλλακτικό νόμιςμα με 
βϊςη τισ ςυναλλαγματικϋσ  ιςοτιμύεσ που ύςχυαν την ημερομηνύα κλειςύματοσ του ιςολογιςμού. Οι 
προκύπτουςεσ ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ καταχωρούνται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων χρόςησ. 
 
Οι ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ που προκύπτουν από τη μετατροπό των μη νομιςματικών 
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων αποτελούν ϋνα ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ μεταβολόσ τησ 
εύλογησ αξύασ τουσ. Για ϋνα μη νομιςματικό χρηματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχεύο το οπούο ϋχει 
ταξινομηθεύ ςτο εμπορικό χαρτοφυλϊκιο οι προκύπτουςεσ ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ αναγνωρύζονται ςτην 
κατϊςταςη αποτελεςμϊτων. Ενώ αντύθετα για ϋνα μη νομιςματικό χρηματοοικονομικό περιουςιακό 
ςτοιχεύο το οπούο ϋχει ταξινομηθεύ ωσ διαθϋςιμο προσ πώληςη οι προκύπτουςεσ ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ 
καταχωρούνται κατευθεύαν ςτα ύδια κεφϊλαια μϋχρι την πώληςη του μη νομιςματικού χρηματοοικονομικού 
περιουςιακού ςτοιχεύου.  
 
 
 18.  Αναγνώριςη Εςόδων και Εξόδων 

 

Έςοδα: Σα ϋςοδα περιλαμβϊνουν την εύλογη αξύα του τιμόματοσ που ειςπρϊχθηκε ό θα ειςπραχθεύ και 
αντιπροςωπεύει ποςϊ ειςπρακτϋα για αγαθϊ και υπηρεςύεσ που παρϋχονται κατϊ την κανονικό ροό τησ 
λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, καθαρϊ από εκπτώςεισ, επιςτροφϋσ, Υ.Π.Α και ϊλλουσ φόρουσ, που ςχετύζονται 
με πωλόςεισ.  
 
(α) Πωλόςεισ αγαθών ςτη χονδρικό αγορϊ 
 
Οι πωλόςεισ αγαθών αναγνωρύζονται όταν η Εταιρύα παραδύδει την ιδιοκτηςύα και τουσ κινδύνουσ που 
ςχετύζονται με την ιδιοκτηςύα των αγαθών ςτουσ πελϊτεσ, τα αγαθϊ γύνονται αποδεκτϊ από αυτούσ και η 
εύςπραξη τησ απαύτηςησ εύναι εύλογα εξαςφαλιςμϋνη. 
 
(β) Πωλόςεισ αγαθών ςτη λιανικό αγορϊ 
 
Οι πωλόςεισ αγαθών αναγνωρύζονται όταν μια εταιρύα τησ Εταιρύασ ϋχει παραδώςει προώόντα ςτον πελϊτη, ο 
πελϊτησ τα ϋχει αποδεχθεύ και η δυνατότητα εύςπραξησ τησ οφειλόσ ϋχει ςχετικϊ εξαςφαλιςτεύ. 
 
(γ) Πωλόςεισ Βιολογικών ςτοιχεύων 
 
Αναγνωρύζεται κατϊ την πώληςη μετϊ την ςυγκομιδό. Σα προώόντα παραδύδονται ςε πελϊτεσ, τα προώόντα 
γύνονται αποδεκτϊ από αυτούσ και   εύςπραξη τησ απαύτηςησ εύναι εύλογα εξαςφαλιςμϋνη. 
 
(δ) Κϋρδη/ Ζημιϋσ από μεταβολϋσ ςτην Εύλογη Αξύα των Βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων  
 
Αναγνωρύζονται κατϊ τη διϊρκεια τησ χρόςεωσ / περιόδου και προϋρχονται από μεταβολϋσ τόςο ςτην τιμό 
όςο και ςτην ποςότητα των Βιολογικών περιουςιακών ςτοιχεύων 
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(ε) Έςοδα από τόκουσ 
 
Σα ϋςοδα από τόκουσ αναγνωρύζονται με βϊςη το ποςό των τόκων που αντιςτοιχεύ ςτην χρόςη. 
 
(ςτ) Μερύςματα 
 
Σα μερύςματα αναγνωρύζονται ωσ ϋςοδα όταν θεμελιώνεται το δικαύωμα εύςπραξόσ τουσ. 
 

Έξοδα: Σα ϋξοδα αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα ςε δεδουλευμϋνη βϊςη. Οι πληρωμϋσ που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικϋσ μιςθώςεισ μεταφϋρονται ςτο αποτελϋςματα ωσ ϋξοδα, κατϊ το χρόνο 
χρόςεωσ του μιςθύου. Σα ϋξοδα από τόκουσ αναγνωρύζονται ςε δεδουλευμϋνη βϊςη. 
 
 
19.  υναλλαγϋσ με ςυνδεδεμϋνα μϋρη 

 

Ωσ ςυνδεδεμϋνα μϋρη νοούνται οι επιχειρόςεισ ςτισ οπούεσ η Εταιρύα αςκεύ ουςιώδη επιρροό ςτη διαχεύριςη 
και οικονομικό πολιτικό τουσ. Επύςησ ωσ ςυνδεδεμϋνα μϋρη θεωρούνται τα μϋλη των Διοικόςεων των 
εταιρειών του Ομύλου, ςυγγενικϊ με αυτϊ πρόςωπα 1ου βαθμού, καθώσ και εταιρεύεσ που κατϋχονται από 
αυτϊ ό εταιρεύεσ ςτισ οπούεσ αςκούν ουςιώδη επιρροό ςτη λόψη επιχειρηματικών αποφϊςεων. 
 
Όλεσ οι ςυναλλαγϋσ μεταξύ τησ Εταιρύασ και των ςυνδεδεμϋνων με αυτόν μερών διενεργούνται με τουσ ύδιουσ 
οικονομικούσ όρουσ, που διενεργούνται παρόμοιεσ ςυναλλαγϋσ με μη ςυνδεδεμϋνα μϋρη κατϊ την ύδια 
χρονικό ςτιγμό. 
 
 
20.  Διανομό μεριςμϊτων 

 

Η διανομό των μεριςμϊτων ςτουσ μετόχουσ καταχωρεύται ωσ υποχρϋωςη ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ όταν 
αποφαςύζεται από την Σακτικό Γενικό υνϋλευςη των Μετόχων. 
 
 
21.  Κϋρδη ανϊ μετοχό 

 

Ο δεύκτησ των βαςικών κερδών ανϊ μετοχό (EPS) υπολογύζεται διαιρώντασ τα καθαρϊ κϋρδη τησ χρόςησ που 
εύναι αποδοτϋα ςτουσ κατόχουσ των κοινών μετοχών με το μϋςο ςταθμιςμϋνο αριθμό των κοινών μετοχών ςε 
κυκλοφορύα κατϊ τη διϊρκεια τησ χρόςησ. 

 
22.  Νϋα Πρότυπα και Διερμηνεύεσ 
 

Έχουν εκδοθεύ νϋα Πρότυπα και ϋχουν γύνει τροποποιόςεισ ςε υπϊρχοντα Πρότυπα και Διερμηνεύεσ ςτα 
οπούα η ημερομηνύα ϋναρξησ εφαρμογό τουσ εύναι μεταγενϋςτερη τησ 1 Ιανουαρύου 2010 και δεν ϋχουν 
ληφθεύ υπόψη για την κατϊρτιςη αυτών των  οικονομικών καταςτϊςεων. Κανϋνα από αυτϊ δεν αναμϋνεται 
να ϋχει ςημαντικό επύδραςη ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ του Ομύλου εκτόσ του ΔΠΦΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά 
μέςα’ εφόςον υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη το οπούο καθύςταται υποχρεωτικό για τισ ενοποιημϋνεσ 
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ του 2013 και το οπούο μπορεύ να προκαλϋςει μεταβολϋσ ςτην κατϊταξη και την 
επιμϋτρηςη των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων. Ο Όμιλοσ δεν ςκοπεύει να εφαρμόςει το 
ΔΠΦΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά μέςα’ νωρύτερα και η ϋκταςη των μεταβολών που μπορεύ να προκαλϋςει δεν ϋχει 
ακόμη αποφαςιςτεύ. 
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Η.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ 

Ένασ λειτουργικόσ τομϋασ αποτελεύ ςυςτατικό μϋροσ τησ επιχεύρηςησ:  
(α) που αναλαμβϊνει επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ από τισ οπούεσ μπορεύ να αποκομύζει ϋςοδα και να 
πραγματοποιεύ ϋξοδα  
(β) του οπούου τα λειτουργικϊ αποτελϋςματα αξιολογούνται από τον επικεφαλόσ λόψησ επιχειρηματικών 
αποφϊςεων ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, προκειμϋνου να αποφαςύζει για την κατανομό των πόρων τησ 
επιχεύρηςησ ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ και να εκτιμϊ την απόδοςό τουσ και 
(γ) για τα οπούα εύναι διαθϋςιμη ξεχωριςτό χρηματοοικονομικό πληροφόρηςη.  
 
Η κατανομό των αποτελεςμϊτων και των ενοποιημϋνων ςτοιχεύων του ενεργητικού και των υποχρεώςεων 
του Ομύλου ςε λειτουργικούσ τομεύσ αναλύεται ωσ εξόσ: 
 

Σα αποτελϋςματα του Ομύλου  ανϊ τοµϋα και η κατανοµό των ενοποιηµϋνων ςτοιχεύων του ενεργητικού 
και των υποχρεώςεων ςτουσ επιχειρηματικούσ τοµεύσ αναλύεται ωσ εξόσ: 

 

 

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

Προώόντα 
Γϊλακτοσ 

Προώόντα 
Ζωοτροφών 

ύνολο 
Προώόντα 
Γϊλακτοσ 

Προώόντα 
Ζωοτροφών 

ύνολο 

       Πωλόςεισ ανϊ τομϋα 103.882 8.907 112.789 102.434 8.278 110.712 

Λειτουργικϊ κϋρδη / ζημιϋσ 5.589 (874) 4.715 3.534 (161) 3.373 

Κόςτοσ χρηματοδότηςησ (2.072) (390) (2.462) (1.556) (138) (1.694) 

Κϋρδη / ζημιϋσ προ φόρων 3.536 (1.264) 2.272 1.997 (299) 1.698 

Υόροσ ειςοδόματοσ 92 164 256 (461) 38 423 

Καθαρϊ κϋρδη / ζημιϋσ 3.628 (1.100) 2.528 1.536 (261) 1.275 

       ύνολο ενεργητικού 71.727 9.711 81.438 72.839 9.949 82.788 

ύνολο κυκλοφορούντων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

58.859 6.162 65.021 59.731 6.780 66.511 

ύνολο υποχρεώςεων 41.649 11.071 52.720 46.158 10.210 56.368 

ύνολο ιδύων κεφαλαύων 30.079 (1.361) 28.718 26.682 (261) 26.421 

Επενδύςεισ ςε πϊγια ςτη 
χρόςη 

1.039 357 1.396 1.686 3.258 4.944 

Αποςβϋςεισ παγύων  2.144 206 2.350 1.857 108 1.965 

        
 

 

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

Ελλϊδα Εξωτερικό ύνολο Ελλϊδα Εξωτερικό ύνολο 

       Πωλόςεισ 90.657 22.132 112.789 91.031 19.681 110.712 

Κόςτοσ πωλόςεων (78.975) (19.235) (98.210) (78.359) (16.960) (95.319) 

Μικτό κϋρδη \ ζημιϋσ 11.700 2.897 14.579 12.672 2.722 15.393 

 12,89% 13,09% 12,93% 13,92% 13,83% 13,90% 

Έξοδα διϊθεςησ (5.174) (1.022) (6.196) (4.904) (1.559) (6.463) 

Έξοδα διούκηςησ (3.245) (717) (3.962) (3.023) (857) (3.880) 

Άλλα ϋςοδα - ϋξοδα 261 33 294 (1.573) (105) (1.677) 

       Λειτουργικϊ κϋρδη \ 
ζημιϋσ 

3.524 1.191 4.715 3.172 201 3.373 
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Θ.  ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΑ Δ.Π.Φ.Α 

 
1.  Αναταξινόμηςη κονδυλύων 

 

Οριςμϋνα κονδύλια ςτη χρόςη 2009 ϋχουν αναταξινομηθεύ προκειμϋνου να καταςτούν ςυγκρύςιμα με τα 
αντύςτοιχα τησ τρϋχουςασ περιόδου. Οι αναταξινομόςεισ αυτϋσ ϋγιναν ςε κονδύλια τησ Κατϊςταςησ 
ταμειακών ροών και ϋχουν ωσ εξόσ : 

 

Αναταξινόμηςη κονδυλύων 

Ο Όμιλοσ  31η Δεκεμβρύου 2009 

Αναπρ/ςμϋνα 
ποςϊ 

Δημοςιευμϋνα 
ποςϊ 

Αναταξινόμηςη 

    Λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ    

Προβλϋψεισ 1.401 1.373 28 

Λοιπϋσ μη Σαμειακϋσ υναλλαγϋσ 0 1.199 (1.199) 

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα 1.028 1.133 (105) 

     2.429 3.705 (1.276) 

 
Πλέον / (μείον) προςαρμογέσ για μεταβολέσ λογαριαςμών 
κεφαλαίου κίνηςησ:   

Μεύωςη / (αύξηςη) αποθεμϊτων 2.453 404 2.049 

Μεύωςη / (αύξηςη) απαιτόςεων (715) (17) (698) 

(Μεύωςη) / αύξηςη υποχρεώςεων (πλην τραπεζών) 1.020 1.448 (428) 

Μείον:    

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα καταβληθϋντα (991) (1.134) 143 

Καταβεβλημϋνοι φόροι (573) (779) 206 

    
 1.194 (78) 1.272 

    
Σύνολο ειςροών/(εκροών) από λειτουργικέσ 
δραςτηριότητεσ (α) 

3.623 3.627 (4) 

    
Επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ    

Αγορϋσ ενςώματων και ϊυλων παγύων περιουςιακών 
ςτοιχεύων 

(4.983) (4.987) 4 

Ειςπρϊξεισ από επιχορηγόςεισ - επιδοτόςεισ 189 188 1 

    ύνολο εκροών / (εκροών) από επενδυτικϋσ 
δραςτηριότητεσ (β) 

(4.794) (4.799) 5 

    
Χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ    

Μιςθώςεισ (72) (71) (1) 

    
Σύνολο ειςροών / (εκροών)  από χρηματοδοτικέσ 
δραςτηριότητεσ (γ) 

(72) (71) (1) 

    
Καθαρή αύξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθέςιμα και 
ιςοδύναμα (α)+(β)+(γ) 

(1.243) (1.243) 0 
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Αναταξινόμηςη κονδυλύων 

Η Εταιρεύα  31η Δεκεμβρύου 2009 

Αναπρ/ςμϋνα 
ποςϊ 

Δημοςιευμϋνα 
ποςϊ 

Αναταξινόμηςη 

    Λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ    
Προβλϋψεισ 833 968 (135) 

Λοιπϋσ μη Σαμειακϋσ υναλλαγϋσ 0 1.199 (1.199) 

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα 990 996 (6) 

     1.823 3.163 (1.340) 

 
Πλέον / (μείον) προςαρμογέσ για μεταβολέσ λογαριαςμών 
κεφαλαίου κίνηςησ:   

Μεύωςη / (αύξηςη) αποθεμϊτων 3.957 1.905 2.052 

Μεύωςη / (αύξηςη) απαιτόςεων 4.516 5.151 (635) 

(Μεύωςη) / αύξηςη υποχρεώςεων (πλην τραπεζών) (1.274) (984) (290) 

Μείον:    

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα καταβληθϋντα (990) (996) 6 

Καταβεβλημϋνοι φόροι (573) (779) 206 

    
 5.636 4.297 1.339 

    
Σύνολο ειςροών/(εκροών) από λειτουργικέσ 
δραςτηριότητεσ (α) 

7.459 7.460 (1) 

    Επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ    

Αγορϋσ ενςώματων και ϊυλων παγύων περιουςιακών 
ςτοιχεύων 

(1.725) (1.727) 2 

    ύνολο εκροών / (εκροών) από επενδυτικϋσ 
δραςτηριότητεσ (β) 

(1.725) (1.727) 2 

    Χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ    

Μιςθώςεισ (72) (70) (2) 

Μερύςματα πληρωθϋντα (439) (440) 1 

    Σύνολο ειςροών / (εκροών)  από χρηματοδοτικέσ 
δραςτηριότητεσ (γ) 

(511) (510) (1) 

    Καθαρή αύξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθέςιμα και 
ιςοδύναμα (α)+(β)+(γ) 

(5.223) (5.223) 0 
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2. Αναμόρφωςη κονδυλύων προηγούμενησ χρόςησ λόγω διόρθωςησ λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8. 

 

 

Σην 31η Δεκεμβρύου 2010 η Εταιρεύα, διόρθωςε την κατηγοριοπούηςη τησ αντιςτροφόσ, τησ 
κεφαλαιοποιηθεύςασ κατϊ τη χρόςη του 2005  αναπροςαρμογόσ των γηπϋδων και των κτιρύων τησ, ποςού € 
1.153 χιλ., που ϋλαβε χώρα εντόσ τησ χρόςησ του 2004, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 2065/1992, και δεν 
προβλϋπεται από τα Δ.Π.Φ.Α. 
Η διόρθωςη αυτό ϋγινε ςαν διόρθωςη λϊθουσ επύ των Οικονομικών Καταςτϊςεων και ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του Δ.Λ.Π. 8 οπότε και ϋγιναν οι ςχετικϋσ προςαρμογϋσ.  
Μετϊ τη διόρθωςη το Μετοχικό Κεφϊλαιο τησ Εταιρεύασ την 1η Ιανουαρύου 2010 αυξόθηκε κατϊ ποςό € 
1.153 χιλ. με ιςόποςη μεύωςη των Αποθεματικών την ύδια ημερομηνύα. 
 
Η διόρθωςη τησ κατηγοριοπούηςησ τησ αντιςτροφόσ τησ κεφαλαιοποιημϋνησ αναπροςαρμογόσ των γηπϋδων 
και των κτιρύων  ςτην κατϊςταςη τησ Οικονομικό Θϋςη τησ Εταιρεύασ ϋχει ωσ εξόσ: 

 

 

τοιχεύα Κατϊςταςησ Οικονομικόσ 
Θϋςησ 

Ο Όμιλοσ  31η Δεκεμβρύου 2009 

Αναπροςαρμοςμϋνα 
ποςϊ 

Δημοςιευμϋνα 
ποςϊ 

Διόρθωςη 

    Μετοχικό Κεφϊλαιο 11.892 10.739 1.153 

Αποθεματικϊ  11.256 12.409 (1.153) 

    
ύνολο 23.148 23.148 0 

     

τοιχεύα Κατϊςταςησ Οικονομικόσ 
Θϋςησ 

Η Εταιρεύα  31η Δεκεμβρύου 2009 

Αναπροςαρμοςμϋνα 
ποςϊ 

Δημοςιευμϋνα 
ποςϊ 

Διόρθωςη 

    Μετοχικό Κεφϊλαιο 11.892 10.739 1.153 

Αποθεματικϊ  11.256 12.409 (1.153) 

    
ύνολο 23.148 23.148 0 
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3.  Γόπεδα, κτύρια & λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

 

Η ςυμφωνύα τησ λογιςτικόσ αξύασ των προςθηκών, των μειώςεων και των αποςβϋςεων των ενςώματων 
περιουςιακών ςτοιχεύων ϋχουν ωσ εξόσ: 
 
 

Ο Όμιλοσ 
Εκτϊςεισ 
Εδϊφουσ 

Κτόρια Μηχ/ματα 
Μϋςα 

Μεταφορϊσ 
Λοιπϊ 
πϊγια 

ύνολο 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.490 4.464 30.888 3.141 2.355 42.338 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (200) (24.477) (2.562) (2.033) (29.272) 

       
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 1.490 4.264 6.411 579 322 13.066 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.745 7.014 32.668 3.322 2.534 47.283 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (377) (25.977) (2.719) (2.165) (31.238) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2009 

1.745 6.637 6.691 603 369 16.045 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.774 7.251 33.625 3.336 2.658 48.644 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (763) (27.622) (2.881) (2.321) (33.587) 

              Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2010 

1.774 6.488 6.003 455 337 15.057 

        

 

Ο Όμιλοσ 
Εκτϊςεισ 
Εδϊφουσ 

Κτόρια Μηχ/ματα 
Μϋςα 

Μεταφορϊσ 
Λοιπϊ 
πϊγια 

ύνολο 

 Εκτϊςεισ 
Εδϊφουσ 

Κτόρια Μηχ/ματα Μϋςα 
Μεταφορϊσ 

Λοιπϊ 
πϊγια 

ύνολο 
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 1.490 4.264 6.411 579 322 13.066 

       
 Αγορϋσ - προςθόκεσ 255 2.549 1.781 180 179 4.944 

 Αποςβϋςεισ 0 (176) (1.501) (156) (132) (1.965) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2009 

1.745 6.637 6.691 603 369 16.045 

        Αγορϋσ – προςθόκεσ - μεταφορϋσ 29 237 957 14 124 1.361 

 Αποςβϋςεισ 0 (386) (1.645) (163) (156) (2.350) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2010 

1.774 6.488 6.003 455 337 15.057 

               
 

Ωφϋλιμη Ζωό (ςε ϋτη)   40-50 7-14 7-9 5-8   

 
 

Σο ποςό των τόκων που κεφαλαιοπούηςε ο Όμιλοσ ςτη χρόςη του 2010, ωσ μϋροσ των περιουςιακών 
ςτοιχεύων που πληρούν τισ προώποθϋςεισ, ανϋρχεται ςε  291.416,79 €. Σο ποςό αυτό υπολογύςτηκε με βϊςη 
μϋςο επιτόκιο κεφαλαιοπούηςησ 5,12%. 
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Η Εταιρεύα 
Εκτϊςεισ 
Εδϊφουσ 

Κτόρια Μηχ/ματα 
Μϋςα 

Μεταφορϊσ 
Λοιπϊ 
πϊγια 

ύνολο 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.490 4.464 30.888 3.141 2.355 42.338 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (200) (24.477) (2.562) (2.033) (29.272) 

       
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 1.490 4.264 6.411 579 322 13.066 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.417 4.793 32.062 3.280 2.470 44.022 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (312) (25.945) (2.715) (2.155) (31.127) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2009 

1.417 4.481 6.117 565 315 12.895 

       Μικτό Λογιςτικό αξύα 1.417 4.834 32.940 3.282 2.587 45.060 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 0 (573) (27.532) (2.873) (2.293) (33.271) 

              Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2010 

1.417 4.261 5.408 409 294 11.790 

        
 

Η Εταιρεύα 
Εκτϊςεισ 
Εδϊφουσ 

Κτόρια Μηχ/ματα 
Μϋςα 

Μεταφορϊσ 
Λοιπϊ 
πϊγια 

ύνολο 

       
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 1.490 4.264 6.411 579 322 13.066 

        Αγορϋσ – προςθόκεσ – 
Μεταφορϋσ 

(73) 329 1.175 139 116 1.686 

 Αποςβϋςεισ  (112) (1.468) (154) (122) (1.857) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2009 

1.417 4.481 6.117 565 315 12.895 

       
 Αγορϋσ – προςθόκεσ - μεταφορϋσ 0 41 879 2 117 1.039 

 Αποςβϋςεισ 0 (261) (1.588) (158) (137) (2.144) 

       Λογιςτικό αξύα την 
31/12/2010 

1.417 4.261 5.408 409 294 11.790 

               
 
 

Ωφϋλιμη Ζωό (ςε ϋτη)   40-50 7-14 7-9 5-8   

 
 

Ενςώματα περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποκτηθϋντα με 
χρηματοδοτικό μύςθωςη: 

31/12/2010 31/12/2009 

Μηχ/τα 
Μεταφ. 

Μϋςα 
Μηχ/τα 

Μεταφ. 
Μϋςα 

     
Αξύα χρηματοδοτικών μιςθώςεων 509 290 509 290 

υςςωρευμϋνεσ Αποςβϋςεισ (425) (86) (408) (42) 

     Αναπόςβεςτη αξύα ενςώματων περιουςιακών ςτοιχεύων 
αποκτηθϋντων με χρηματοδοτικό μύςθωςη 

84 204 101 248 
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 Οι αποςβϋςεισ χρόςησ επύ των ενςώματων 
περιουςιακών ςτοιχεύων ϋχουν επιμεριςθεύ ςτισ 
ακόλουθεσ κατηγορύεσ εξόδων: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

     
τη παραγωγικό διαδικαςύα 1.902 1.510 1.745 1.419 

τα ϋξοδα διϊθεςησ 376 399 343 381 

τα ϋξοδα διούκηςησ 79 69 61 60 

     
ύνολο 2.357 1.978 2.149 1.860 
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Πρόςθετεσ 
πληροφορύεσ 

Περιγραφό 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2010 

    

Αναπροςαρμογϋσ                 
Ν. 2065/ 92 

 

Η εταιρεύα ςτη χρόςη 2008 αντϋςτρεψε τα ποςϊ που 
προϋκυψαν από την αναπροςαρμογό τησ χρόςησ 2008 
των οικοπϋδων και κτιρύων βϊςει του Ν. 2065/1992 (των 
γηπϋδων 850.865,41 ευρώ, των κτιρύων 1.268.339,23 
ευρώ και των αποςβϋςεών τουσ 832.453,18 ευρώ), επειδό 
με βϊςη τα Δ.Π.Φ.Π. δεν αναγνωρύζεται η αναπροςαρμογό 
αυτό. Για τον ύδιο λόγο το 2004 αντϋςτρεψε τα ποςϊ που 
προϋκυψαν από την αναπροςαρμογό τησ χρόςησ του 2004 
(των γηπϋδων 653.577,85 Ευρώ, των κτιρύων 
1.708.177,86 Ευρώ και των αποςβϋςεών τουσ 
1.035.672,92 Ευρώ), Ο ανωτϋρω Πύνακασ μεταβολών των 
ενςώματων περιουςιακών ςτοιχεύων δεν εμφανύζει τισ 
αναπροςαρμογϋσ αυτϋσ. 

 
2.613 

 
2.613 

    

  
υμβατικϋσ 
υποχρεώςεισ 

 
ύμβαςη 1: 

1. Βελτύωςη τμόματοσ Γιαούρτησ 
2. Νϋο δύκτυο ατμού 

Ανϊδοχοσ: ΕΞΑΝΣΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Α.Ε 
Τπογραφό ύμβαςησ:   12/10/2010 
Προθεςμύα περϊτωςησ:   4 μόνεσ 
 
ύμβαςη 2:  

3. Καταςκευό βιοτεχνικού κτιρύου παραλαβόσ & 
πρόψυξησ γϊλακτοσ - Διαμόρφωςη 
περιβϊλλοντοσ Φώρου 

4. Ηλεκτρομηχανολογικόσ & Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
Ανϊδοχοσ: ΕΞΑΝΣΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Α.Ε 
Τπογραφό ύμβαςησ:   03/06/2008 
Προθεςμύα περϊτωςησ:   7 μόνεσ 
 
ύμβαςη3 : 
Μελϋτη, προμόθεια, εγκατϊςταςη και παρϊδοςη ςε θϋςη 
λειτουργύασ, ςυγκροτόματοσ αφυδϊτωςησ περύςςειασ 
ενεργού 
Ανϊδοχοσ: Ν. ΔΡΟΟ & Κ. ΔΡΟΟ Ο.Ε 
Τπογραφό ύμβαςησ:   05/08/2008 
Προθεςμύα περϊτωςησ:   5 μόνεσ 

 
142 

 
 

  

  

  
 

 825 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

159 
  

    

 
Εμπρϊγματα βϊρη 
 

 
Επύ του ςυνόλου τησ αξύασ κτόςησ των ενςώματων 
παγύων ςτοιχεύων υφύςτανται εμπρϊγματα βϊρη υπϋρ τησ 
Α.Σ.Ε.  προσ εξαςφϊλιςη τραπεζικών αναλόψεων. 
  

77.406                77.406 

  

   
9.856 

 
9.856 

Κρατικϋσ 
επιχορηγόςεισ 

Κτύρια – Μηχανόματα - Μεταφορικϊ Μϋςα - Ηλεκτρονικόσ 
Εξοπλιςμόσ από την ϋναρξη λειτουργύασ τησ Εταιρύασ 
 

Δεν υπϊρχουν ανεκπλόρωτοι όροι ό ενδεχόμενεσ 
υποχρεώςεισ που να ςυνδϋονται με αυτϋσ τισ 
επιχορηγόςεισ. 
 

9.856 9.856 
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4.  Επενδύςεισ ςε Ακύνητα 

 
Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα αφορούν εδαφικϋσ εκτϊςεισ που κατϋχονται από τον Όμιλο κυρύωσ για αύξηςη των 
κεφαλαύων του.  
 

Η εξϋλιξη των κονδυλύων που αφορούν τισ επενδύςεισ ςε ακύνητα κατϊ τη 
διϊρκεια τησ χρόςησ 2010 και τησ ςυγκρύςιμησ χρόςησ 2009 ϋχουν ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

    Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη, ο 
Όµιλοσ αποτιµϊ τισ επενδύςεισ ςε 
ακύνητα µε τη μϋθοδο τησ εύλογησ 
αξύασ, µε την προώπόθεςη ότι 
υπϊρχει μαχητό τεκμόριο ότι ο 
Όµιλοσ εύναι ςε θϋςη να 
προςδιορύζει την εύλογη αξύα των 
επενδυτικών ακινότων αξιόπιςτα 
ςε µύα ςυνεχό βϊςη. 
 

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 0 0 

   Προςθόκεσ 0 0 

Πωλόςεισ / διαγραφϋσ / μεταφορϋσ 73 73 

   Λογιςτικό αξύα την 31/12/2009 73 73 

   Λογιςτικό αξύα την 31/12/2010 73 73 

    
Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα αναμϋνεται να δημιουργόςουν ταμειακϋσ ροϋσ ςτον Όμιλο, ανεξϊρτητα από τα ϊλλα 
περιουςιακϊ  ςτοιχεύα που κατϋχονται. Καταλαμβϊνουν τμόμα των εδαφικών εκτϊςεων, το οπούο μπορεύ να 
πωληθεύ ξεχωριςτϊ από τισ εδαφικϋσ εκτϊςεισ που κατϋχονται από τον Όμιλο για χρόςη ςτην παραγωγό.  
Δεν υπϊρχει κανϋνασ περιοριςμόσ ςτη ρευςτοπούηςη των επενδύςεων ςε ακύνητα του Ομύλου.  
Σο κονδύλιο των επενδύςεων ςε ακύνητα αφορϊ:1)  τρύα οικόπεδα ςτην περιοχό τησ Κϋρκυρασ 4 ςτρεμμϊτων 
περύπου ϋκαςτο. 2) δύο αγροτεμϊχια ςτην περιοχό των Ιωαννύνων 5 & 15 ςτρεμμϊτων αντύςτοιχα.  

 
5.  Άώλα  περιουςιακϊ ςτοιχεύα   

 

Σα ϊώλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα αφορούν αξύεσ λογιςμικών προγραμμϊτων 
(αξύα αδειών, αναβαθμύςεισ κ.α.) 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

    Η ωφϋλιμη ζωό των ϊώλων 
περιουςιακών ςτοιχεύων, μπορεύ 
να εύναι περιοριςμϋνη ό αόριςτη. 
Σο κόςτοσ των ϊώλων 
περιουςιακών ςτοιχεύων με 
περιοριςμϋνη ωφϋλιμη ζωό, 
αποςβϋνονται ςτην περύοδο τησ 
ωφϋλιμησ ζωόσ τουσ με τη ςταθερό 
μϋθοδο. Η διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ 
ζωόσ αξιολογεύται ςε ετόςια βϊςη, 
τυχόν δε αναμορφώςεισ 
εμφανύζονται μελλοντικϊ.   
 
Δεν υπϊρχου ϊώλα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα με απεριόριςτη διϊρκεια 
ζωόσ κατϊ την 31η Δεκεμβρύου. 
 
 

Μικτό λογιςτικό αξύα 1.992 1.992 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 1.903 1.903 

   
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 89 89 

    Μικτό λογιςτικό αξύα 2.088 2.088 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 1.961 1.961 

   
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2009 127 127 

   Μικτό λογιςτικό αξύα 2.156 2.156 

υςςωρευμϋνη απόςβεςη 2.034 2.034 

   
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2010 122 122 

      

Η εξϋλιξη των κονδυλύων που 
αφορούν τα ϊώλα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα τησ Εταιρύασ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ χρόςησ 2010 και τησ 
ςυγκρύςιμησ χρόςησ 2009 ϋχουν 
ωσ εξόσ: 
 

   Λογιςτικό αξύα την 1/1/2009 89 89 

   
Προςθόκεσ 96 96 

Αποςβϋςεισ (58) (58) 

    Λογιςτικό αξύα την 31/12/2009 127 127 

   Προςθόκεσ 67 67 

Αποςβϋςεισ (72) (72) 
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Λογιςτικό αξύα την 31/12/2010 122 122 

    
6.  υμμετοχϋσ ςε Θυγατρικϋσ Επιχειρόςεισ 

 

Η Εξϋλιξη του κονδυλύου των 
ςυμμετοχών ϋχει ωσ εξόσ: 

  1/1/2009 0 

  Ίδρυςη θυγατρικόσ 100 

  
31/12/2009 100 

Πρόβλεψη (100) 

31/12/2010 0 

   
 
Ίδρυςη θυγατρικόσ ςτην προηγούμενη περύοδο  
 
Η μητρικό εταιρεύα ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ, ςε υλοπούηςη ςχετικόσ απόφαςησ του Διοικητικού υμβουλύου, 
προϋβη ςτισ 5/2/2009 ςτην ύδρυςη τησ θυγατρικόσ εταιρεύασ ΖΩ - ΔΩ Α.Ε., με ςκοπό α) την παραςκευό και 
επεξεργαςύα μιγμϊτων κϊθε φύςησ ζωοτροφών κατϊλληλων για την διατροφό όλων των ειδών των ζώων, 
των πτηνών και των ιχθύων και την εμπορύα όλων των παραγομϋνων προώόντων. β) την δημιουργύα και 
διατόρηςη ύδιων υποδειγματικών ςτϊβλων, πτηνοτροφεύων και ενυδρεύων για τη διενϋργεια ερευνών και τη 
διϊδοςη των νεώτερων και επωφελϋςτερων ςυςτημϊτων διατροφόσ των ζώων και των ιχθύων, καθώσ και 
την προμόθεια βελτιωμϋνων φυλών ζώων, πτηνών και ιχθύων για τη διατροφό ςτουσ ςτϊβλουσ, 
πτηνοτροφεύα και ςτα ενυδρεύα αυτϊ. Η ύδρυςη και λειτουργύα χημικών εργαςτηρύων για τον ϋλεγχο των 
πρώτων και βοηθητικών υλών, που χρηςιμοποιούνται ςτην παραςκευό μιγμϊτων κϊθε φύςησ ζωοτροφών, 
καθώσ και των προώόντων, που θα παρϊγονται. 
 

 τοιχεύα επύδραςησ ενοπούηςησ  2010 2009 

Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 
τησ θυγατρικόσ εταιρεύασ ΖΩ- 
ΔΩ Α.Ε ενςωματώθηκαν ςτισ 
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ του 
Ομύλου ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΒΓΗ με 
τη μϋθοδο τησ ολικόσ 
ενοπούηςησ. 
 
Η Οικονομικό επύδραςη τησ 
ενοπούηςησ ςτα αποτελϋςματα 
του Ομύλου όταν ςημαντικό. 

Κονδύλια Αποτελεςμϊτων Ποςοςτό Επύδραςησ 

   
Πωλόςεισ 7,89% 4,48% 

Μικτϊ κϋρδη \ ζημιϋσ 6,75% 8,19% 

Λειτουργικϊ κϋρδη \ ζημιϋσ -4,80% -4,80% 

Κϋρδη \ ζημιϋσ προ φόρων -18,54% -17,61% 

Κϋρδη \ ζημιϋσ μετϊ φόρων -43,51% -20,47% 

   
Κονδύλια κεφαλαύων   

Ίδια κεφϊλαια -4,39% -0,61% 

    
 
Βαςικϊ οικονομικϊ κονδύλια θυγατρικόσ εταιρεύασ  
 

Επωνυμύα Εγκατϊςταςη 
Περιουςιακϊ 

ςτοιχεύα 
Τποχρεώςεισ Επενδύςεισ 

Ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ 

      
ΖΩΟΣΡΟΥΕ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε 
Δ.Σ:  ΖΩ - ΔΩ Α.Ε 

ΕΛΛΑΔΑ 10.348   11.485 3.562 100% 

 
Κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 2010, διενεργόθηκε ϋλεγχοσ απομούωςησ τησ θυγατρικόσ «ΖΩ-ΔΩ Α.Ε» για να 
διαπιςτωθεύ αν οι λογιςτικϋσ αξύεσ των περιουςιακών τησ ςτοιχεύων όταν ανακτόςιμεσ. Η διούκηςη του 
Ομύλου θεωρεύ ότι οι λογιςτικϋσ αξύεσ των περιουςιακών ςτοιχεύων προςεγγύζουν τισ εύλογεσ αξύεσ αυτών. 
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7.  Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ/(υποχρεώςεισ)   

 
Σο μεγαλύτερο ποςό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτόςεων εύναι ανακτόςιμο ςε διϊςτημα πϋραν 
των 12 μηνών, όπωσ επύςησ, το μεγαλύτερο ποςό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώςεων εύναι 
πληρωτϋο ςε διϊςτημα πϋραν των 12 μηνών. 
ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3286/2004 ο ςυντελεςτόσ φόρου ειςοδόματοσ ςτην Ελλϊδα ανερχόταν ςε 
25% από τη χρόςη του 2007 και ϋπειτα. ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 19 του νόμου 3697/2008 
προβλϋπεται ςταδιακό μεύωςη του φόρου ειςοδόματοσ  ωσ εξόσ: 
 

Ο ςυντελεςτόσ φόρου ειςοδόματοσ ςτον οπούο 
υπόκειται ό θα υπόκειται η Εταιρύα και ο Όμιλοσ 
εύναι οι εξόσ: 

2010 2011 2012 2013 2014 

24% 23% 22% 21% 20% 

 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ του Ομύλου ϋχουν αποτιμηθεύ με τουσ 
φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ που αναμϋνονται να εφαρμοςτούν ςτην περύοδο κατϊ την οπούα θα τακτοποιηθεύ 
η απαύτηςη ό θα διακανονιςτεύ η υποχρϋωςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ θεςπιςμϋνουσ φορολογικούσ 
ςυντελεςτϋσ. 
 
Ο ςυμψηφιςμόσ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτόςεων και υποχρεώςεων λαμβϊνει χώρα όταν 
υπϊρχει, από πλευρϊσ Εταιρύασ, εφαρμόςιμο νομικό δικαύωμα για κϊτι τϋτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 
φόροι ειςοδόματοσ αφορούν ςτην ύδια φορολογικό αρχό. 
 
 

 Σα ςυμψηφιςμϋνα υπόλοιπα ϋχουν ωσ εξόσ: 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

     Απαιτόςεισ αναβαλλόμενου φόρου 7.175 5.368 6.651 5.125 

Τποχρεώςεισ αναβαλλόμενου φόρου (6.049) (5.375) (5.801) (5.244) 

     Καθαρό απαύτηςη/(υποχρϋωςη) αναβαλλόμενου 
φόρου χρόςησ 

1.126 (7) 850 (120) 

      
 

Η ςυνολικό μεταβολό ςτον αναβαλλόμενο φόρο 
ειςοδόματοσ ϋχει ωσ εξόσ:  

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

2010 2009 2010 2009 

     Τπόλοιπο αρχόσ χρόςησ   (7) 142 (119) 142 

Φρϋωςη/(πύςτωςη) ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων 1.133 (149) 970 (262) 

     
Τπόλοιπο τϋλουσ χρόςησ   1.126 (7) 850 (119) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 
                                ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
                                Σησ χρόςησ που ϋληξε 31η Δεκεμβρύου 2010 
                                Ποςϊ ζε σιλιάδερ € 

 

 

Οι ςημειώςεισ   (ςελίδα  22 – 87) αποτελούν αναπόςπαςτο μέροσ των Οικονομικών Καταςτάςεων. 
 

47 

 

 
 
 

Οι μεταβολϋσ ςτισ αναβαλλόμενεσ 
φορολογικϋσ απαιτόςεισ και 
υποχρεώςεισ κατϊ την  διϊρκεια  τησ  
χρόςησ, εύναι οι παρακϊτω: 

Ο Όμιλοσ 

Κατϊ την 
01/01/2009 

Επιβϊρυνςη    
ςτα 

αποτελϋςματα  

Κατϊ την 
31/12/2009 

Επιβϊρυνςη   
ςτα 

αποτελϋςματα  

Κατϊ την 
31/12/2010 

      Αναπροςαρμογϋσ ϊώλων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

3 195 198 (93) 105 

Αναπροςαρμογϋσ ενςώματων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

17 (92) (75) (69) (144) 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

9 1 10 (2) 8 

υνταξιοδοτικϋσ και ϊλλεσ παροχϋσ 
μετϊ  την ϋξοδο από την υπηρεςύα 

(123) (108) (231) 512 281 

Λοιπϋσ υποχρεώςεισ 149 60 209 32 241 

Λοιπϋσ προςωρινϋσ διαφορϋσ  87 
 

(205) (118) 753 635 

      
ύνολο μεταβολών 
αναβαλλόμενων φόρων 

142 (149) (7) 1.133 1.126 

      
 
 

Οι μεταβολϋσ ςτισ αναβαλλόμενεσ 
φορολογικϋσ απαιτόςεισ και 
υποχρεώςεισ κατϊ την  διϊρκεια  τησ  
χρόςησ, εύναι η παρακϊτω: 

Η Εταιρεύα 

Κατϊ την 
01/01/2009 

Επιβϊρυνςη    
ςτα 

αποτελϋςματα  

Κατϊ την 
31/12/2009 

Επιβϊρυνςη   
ςτα 

αποτελϋςματα  

Κατϊ την 
31/12/2010 

      Αναπροςαρμογϋσ ϊώλων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

3 (1) 2 2 4 

Αναπροςαρμογϋσ ενςώματων 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

17 (81) (64) 2 (62) 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

9 1 10 (2) 8 

υνταξιοδοτικϋσ και ϊλλεσ παροχϋσ 
μετϊ  την ϋξοδο από την υπηρεςύα 

(123) (24) (147) 342 195 

Λοιπϋσ υποχρεώςεισ 149 58 207 30 237 

Λοιπϋσ προςωρινϋσ διαφορϋσ  87 
 

(215) (128) 595 468 

      
ύνολο μεταβολών 
αναβαλλόμενων φόρων 

142 (262) (120) 969 850 
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Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ 
απαιτόςεισ (υποχρεώςεισ ) που 
αφορούν Προςωρινϋσ 
Διαφορϋσ. 

Ο Όμιλοσ  

Προςδιοριςμόσ ςχετικών προςωρινών διαφορών Υόροι 

Δ.Λ.Π Ν. 2190 
Βαςικό 

διαφορϊ 

Μη 
μελλοντικό 
φορολογικό 

επύδραςη 

χετικό 
προςωρινό 

διαφορϊ 
 + - 

        

Περιουςιακϊ ςτοιχεύα        

Ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

15.057 14.328 729  729 20% (146) 

Ακύνητα επενδύςεων 73 73 0  0 20% 0 

Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 122 647 (525)  (525) 20% 105 

υμμετοχϋσ ςε 
ςυνδεδεμϋνεσ/ςυγγενεύσ 
επ/ςεισ 

39 78 (38)  (38) 20% 8 

Υορολογικϋσ Απαιτόςεισ 1.126 0 1.126  0 205 0 

Πελϊτεσ 38.236 39.878 (1.642)  (1.642) 20% 329 

Λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ 10.097 10.664 (567)  (567) 20% 113 

Αποθϋματα 15.612 16.355 (743)  (742) 20% 148 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

134 668 (534) (533) 0 20% 0 

Σαμεύο & ιςοδύναμα 942 942 0  0 20% 0 

        
ύνολο (α) 81.438      557 

        
Τποχρεώςεισ        

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 39.463 39.463 0  0 20% 0 

Τποχρεώςεισ leasing 240  240  240 20% 48 

Προβλϋψεισ ςχετικϋσ με το 
προςωπικό 

1.407 1.786 (379) (1.786) 1.407 20% 281 

Λοιπϋσ μϊκρο προβλϋψεισ 372 270 102 90 12 20% 2 

Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ 487  487 70 417 20% 84 

Τποχρεώςεισ ςε προμηθευτϋσ 7.555 7.555 0  0 20% 0 

Λοιπεσ Βραχυπρόθεςμεσ 
υποχρεώςεισ 

2.454 1.475 979 209 770 20% 154 

Σρϋχουςα φορολογύα 742  742 742 0 20% 0 

Μετοχικό κεφϊλαιο 11.892 11.892 0  0 20% 0 

Λοιπϊ ςτοιχεύα ιδύων 
κεφαλαύων 

16.826 21.190 (4.365) (4.365) 0 20% 0 

        
ύνολο  (β) 81.438      569 

        
ύνολο (α-β) 0      1.126 

         
 

 
Δεν ϋχουν αναγνωριςθεύ αναβαλλόμενεσ φορολογύεσ ςε αχρηςιμοπούητεσ φορολογικϋσ ζημιϋσ 
και ειςπρακτϋουσ φόρουσ 
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Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ 
απαιτόςεισ (υποχρεώςεισ ) που 
αφορούν Προςωρινϋσ 
Διαφορϋσ. 

Η Εταιρεύα  

Προςδιοριςμόσ ςχετικών προςωρινών διαφορών Υόροι 

Δ.Λ.Π Ν. 2190 
Βαςικό 

διαφορϊ 

Μη 
μελλοντικό 
φορολογικό 

επύδραςη 

χετικό 
προςωρινό 

διαφορϊ 
 + - 

        

Περιουςιακϊ ςτοιχεύα        

Ενςώματα πϊγια περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

11.790 11.471 319  319 20% (64) 

Ακύνητα επενδύςεων 73 73 0  0 20% 0 

Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 122 143 (21)  (21) 20% 4 

υμμετοχϋσ ςε 
ςυνδεδεμϋνεσ/ςυγγενεύσ 
επ/ςεισ 

33 171 (138) (100) 38 20% 8 

Υορολογικϋσ Απαιτόςεισ 850  850 850 0 20% 0 

Πελϊτεσ 32.894 33.689 (795)  (795) 20% 159 

Λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ 10.095 10.663 (568)  (568) 20% 114 

Αποθϋματα 14.982 15.723 (741)  (741) 20% 148 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ 
κατεχόμενα προσ πώληςη 

134 668 (534) (534) 0 20% 0 

Σαμεύο & ιςοδύναμα 754 754 0  0 20% 0 

        
ύνολο (α) 71.727      369 

        
Τποχρεώςεισ        

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 29.524 29.524 0  0 20% 0 

Τποχρεώςεισ leasing 240  240  240 20% 48 

Προβλϋψεισ ςχετικϋσ με το 
προςωπικό 

976 1.363 (387) (1.363) 976 20% 196 

Λοιπϋσ μϊκρο προβλϋψεισ 360 270 90 90 0 20% 0 

Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ 487  487 70 416 20% 83 

Τποχρεώςεισ ςε προμηθευτϋσ 7.012 7.012 0  0 20% 0 

Λοιπεσ Βραχυπρόθεςμεσ 
υποχρεώςεισ 

2.307 1.402 905 135 770 20% 154 

Σρϋχουςα φορολογύα 742  742 742 0 20% 0 

Μετοχικό κεφϊλαιο 11.892 11.892 0  0 20% 0 

Λοιπϊ ςτοιχεύα ιδύων 
κεφαλαύων 

18.187 21.893 (3.707) (3.707) 0 20% 0 

        
ύνολο  (β) 71.727      481 

        
ύνολο (α-β) 0      850 

         
 

 
Δεν ϋχουν αναγνωριςθεύ αναβαλλόμενεσ φορολογύεσ ςε αχρηςιμοπούητεσ φορολογικϋσ ζημιϋσ 
και ειςπρακτϋουσ φόρουσ 
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8.  Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ απαιτόςεισ    

 
Οι λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ απαιτόςεισ, που παρουςιϊζονται ςτισ ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, 
αφορούν  απαιτόςεισ που εύναι δεςμευμϋνεσ από τρύτουσ οργανιςμούσ ό επιχειρόςεισ για διϊφορεσ 
εξαςφαλύςεισ. Η αξύα τουσ αναλύεται ωσ εξόσ: 
 

το λογαριαςμό περιλαμβϊνονται εκεύνεσ οι 
απαιτόςεισ οι οπούεσ πρόκειται να 
ειςπραχθούν μετϊ το τϋλοσ τησ επόμενησ 
χρόςησ. 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     
Δοςμϋνεσ εγγυόςεισ 39 38 33 32 

      
Οι παραπϊνω αξύεσ αντικατοπτρύζουν ταυτόχρονα τισ εύλογεσ αξύεσ αυτών. 

 
 
9.  Αποθϋματα     

 

Σα αποθϋματα αναλύονται ωσ εξόσ: 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     
Έτοιμα  - ημιτελό προώόντα 13.670 13.823 13.538 13.646 

Απομεύωςη ετούμων – ημιτελών προώόντων (557) (200) (557) (200) 

Πρώτεσ ύλεσ - υλικϊ 2.599 3.557 2.101 2.229 

Απομεύωςη πρώτων υλών - υλικών (100) (41) (100) (41) 

     
ύνολο 15.612 17.139 14.982 15.634 

      
 

Οι αναγνωριςθεύςεσ από τον Όμιλο  
απομειώςεισ αποθεμϊτων αναλύονται ωσ 
εξόσ: 

μεταβολϋσ Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την  01/01/2009 1.138 1.138 

   
Μεταβολό χρόςησ (897) (897) 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 241 241 

   
Μεταβολό χρόςησ 416 416 

  416 
Τπόλοιπο  την 31/12/2010 657 657 
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10.  Πελϊτεσ, δϊνεια ςτο προςωπικό και λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ 

 

Οι πελϊτεσ και οι λοιπϋσ εμπορικϋσ 
απαιτόςεισ του  Ομύλου και τησ Εταιρεύασ 
αναλύονται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Απαιτόςεισ από πελϊτεσ 38.236 38.252 32.894 33.437 

Λοιπϋσ Εμπορικϋσ Απαιτόςεισ 10.097 10.097 9.765 9.757 

     
ύνολο 48.333 48.349 42.659 43.194 

      

Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτόςεων από 
πελϊτεσ αναλύεται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Απαιτόςεισ από πελϊτεσ εςωτερικού 12.944 12.226 11.697 10.619 

Απαιτόςεισ από πελϊτεσ εξωτερικού 4.069 3.472 4.069 3.472 

Επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ μεταχρονολογημϋνεσ 
πελατών εςωτερικού 

22.354 22.444 17.414 19.171 

Επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ μεταχρονολογημϋνεσ 
πελατών εξωτερικού 

1.021 1.142 1.021 1.142 

Προβλϋψεισ επιςφαλών απαιτόςεων (2.152) (1.032) (1.307) (967) 

     
ύνολο 38.236 38.252 32.894 33.437 

      
Σο ςύνολο των ανωτϋρω απαιτόςεων θεωρεύται πωσ εύναι βραχυπρόθεςμησ λόξησ. Η εύλογη αξύα αυτών των 
βραχυπρόθεςμων χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων, δεν καθορύζεται ανεξϊρτητα, καθώσ η 
λογιςτικό αξύα θεωρεύται πωσ προςεγγύζει την εύλογη αξύα τουσ, και, καθώσ επύςησ, η εύςπραξό τουσ 
αναμϋνεται να πραγματοποιηθεύ ςε χρονικό διϊςτημα τϋτοιο που η επύδραςη τησ χρονικόσ αξύασ του 
χρόματοσ θεωρεύται αςόμαντη. 
 

Για όλεσ τισ απαιτόςεισ του Ομύλου  ϋχει πραγματοποιηθεύ εκτύμηςη των ενδεύξεων για τυχόν απομεύωςη 
τουσ. Οριςμϋνεσ από τισ απαιτόςεισ ϋχουν υποςτεύ απομεύωςη για τισ οπούεσ ϋχει ςχηματιςτεύ αντύςτοιχη 
πρόβλεψη 2.152 χιλ. € (όπωσ φαύνεται παραπϊνω ςτην ανϊλυςη των κονδυλύων απαιτόςεων).  
 

Οι απαιτόςεισ που ϋχουν υποςτεύ απομεύωςη αφορούν κυρύωσ ςε πελϊτεσ τησ Εταιρύασ των οπούων η 
ενηλικύωςη των υπολούπων των λογαριαςμών τουσ υπερβαύνει το ϋνα ϋτοσ. Πϋραν τησ ανωτϋρω 
ςχηματιςθεύςασ πρόβλεψησ δεν υπϊρχει επιπλϋον κύνδυνοσ επιςφαλειών από απαιτόςεισ πελατών τησ. Η 
Εταιρύα ϋχει ςημαντικό ςυγκϋντρωςη απαιτόςεων ςε μεμονωμϋνουσ πελϊτεσ (20 πελϊτεσ αποτελούν το  75% 
περύπου των ανωτϋρω απαιτόςεων τησ 31/12/2010) για τουσ οπούουσ κατϊ την εκτύμηςό τησ δεν τύθεται 
θϋμα πιςτωτικού κινδύνου επειδό μεγϊλο μϋροσ αυτών των απαιτόςεων καλύπτονται από τραπεζικϋσ 
εγγυόςεισ και επιταγϋσ τρύτων, ενώ οι υπερβϊςεισ των πιςτωτικών ορύων τουσ εγκρύνονται από το 
Διοικητικό υμβούλιο. Οι υπόλοιπεσ απαιτόςεισ κατανϋμονται ς' ϋνα ευρύ αριθμό πελατών. 
 
 

Οι αναγνωριςθεύςεσ  από τον Όμιλο 
απομειώςεισ  κατϊ  απαιτόςεων επιςφαλών 
πελατών  αναλύονται ωσ εξόσ: 

Μεταβολϋσ Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την  01/01/2009 567 567 

   
Μεταβολό χρόςησ 465 400 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 1.032 967 

   
Μεταβολό χρόςησ 1.120 340 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2010 2.152 1.307 
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Η ενηλικύωςη των απαιτόςεων προσ 
πελϊτεσ που δεν ϋχουν υποςτεύ απομεύωςη 
παρουςιϊζονται ςτον πύνακα που 
ακολουθεύ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     μϋχρι 3 μόνεσ 30.645 29.807 25.950 26.105 

μεταξύ 3 και 6 μηνών 5.319 5.174 4.504 4.531 

μεταξύ 6 μηνών και 1 ϋτουσ 3.486 3.390 2.953 2.969 

μεγαλύτερη του 1 ϋτουσ 938 913 794 799 

     
ύνολο 40.388 39.284 34.201 34.404 

      
 

Οι λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ, ειδικότερα 
αφορούν ςε: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Προκαταβολϋσ για αγορϊ αποθεμϊτων 9.237 8.951 9.237 8.951 

Μεύον: Προβλϋψεισ προκαταβολών (354) (305) (354) (305) 

Υόροι που προπληρώθηκαν  260 368 260 368 

Απαιτόςεισ από το Ελληνικό Δημόςιο 629 677 327 312 

Δϊνεια & προκαταβολϋσ ςτο προςωπικό 227 243 227 272 

Προπληρωθϋντα ϋξοδα 69 46 60 43 

Λοιπϋσ απαιτόςεισ 242 245 221 230 

Μεύον:     

Προβλϋψεισ επιςφαλών λοιπών εμπορικών 
απαιτόςεων 

(213) (128) (213) (114) 

     
ύνολο 10.097 10.097 9.765 9.757 

      
 

Οι αναγνωριςθεύςεσ από τον Όμιλο 
προβλϋψεισ  προκαταβολών για αγορϋσ 
αποθεμϊτων αναλύονται ωσ εξόσ: 

μεταβολϋσ Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την  01/01/2009 236 236 

   Μεταβολό χρόςησ 69 69 

   Τπόλοιπο  την 31/12/2009 305 305 

   Μεταβολό χρόςησ 49 49 

   Τπόλοιπο  την 31/12/2010 354 354 

   

Οι αναγνωριςθεύςεσ από τον Όμιλο 
απομειώςεισ λοιπών εμπορικών απαιτόςεων 
αναλύονται ωσ εξόσ: 

μεταβολϋσ Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την  01/01/2009 100 100 

   Μεταβολό χρόςησ 28 14 

   Τπόλοιπο  την 31/12/2009 128 114 

   Μεταβολό χρόςησ 85 99 

   Τπόλοιπο  την 31/12/2010 213 213 
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11.  Απαιτόςεισ κατϊ ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων 

 

Οι απαιτόςεισ κατϊ ςυνδεδεμϋνων 
επιχειρόςεων αναλύονται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Τπόλοιπο μη ενδοομιλικόσ ςυναλλαγόσ 
περιόδου 

0 0 330 42 

     
ύνολο 0 0 330 42 

      
 
12.  Σαμειακϊ  διαθϋςιμα και ιςοδύναμα  

 

Σα ταμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα του 
ομύλου αναλύονται ςτον παρακϊτω πύνακα 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Σαμεύο 73 44 40 34 

Καταθϋςεισ όψεωσ 869 628 714 475 

Σρϊπεζεσ – Λογαριαςμόσ βραχυπροθϋςμων 
υποχρεώςεων με χρεωςτικό υπόλοιπο 

0 0 0 0 

     
ύνολο 942 672 754 509 

      
Σα ταμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα περιλαμβϊνουν τα μετρητϊ ςτο ταμεύο τησ Εταιρύασ καθώσ και 
τραπεζικϋσ καταθϋςεισ διαθϋςιμεσ ςε πρώτη ζότηςη. Η Διούκηςη τησ Εταιρύασ θεωρεύ ότι η λογιςτικό αξύα 
τουσ αντιπροςωπεύει την εύλογη αξύα τουσ.  
 
 

13.  Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα ωσ κατεχόμενα προσ πώληςη 
 

Ο Λογαριαςμόσ αναλύεται ωσ εξόσ: 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Μετοχϋσ που διαπραγματεύονται ςτο 
χρηματιςτόριο αξιών Αθηνών. 

134 351 134 352 

     
ύνολο 134 351 134 352 

 
      

Οι μετοχϋσ που διαπραγματεύονται ςτο Φ.Α αφορούν μετοχϋσ τησ «Αγροτικό 
Σρϊπεζα Ελλϊδοσ Α.Ε.» (μητρικό εταιρύα), η μεταβολό των οπούων αναλύεται 
ωσ εξόσ: 

Σεμϊχια Αξύα 

   
Κατϊ την 01/01/2009 181.192 256 

   
Αποτύμηςη ςε τρϋχουςα αξύα καταχωρηθεύςα απ΄ ευθεύασ ςτην καθαρό θϋςη  96 

   
Κατϊ την 31/12/2009 181.192 352 

   
Αποτύμηςη ςε τρϋχουςα αξύα καταχωρηθεύςα απ΄ ευθεύασ ςτην καθαρό θϋςη  (217) 

   
Κατϊ την 31/12/2010 181.192 134 
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14.  υςςωρευμϋνα αποτελϋςματα 

 

Σα ςυςςωρευμϋνα 
αποτελϋςματα που 
περιλαμβϊνονται 
ςτα ύδια κεφϊλαια 
αναλύονται ωσ εξόσ: 

Κονδύλια  Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο κατϊ την 01/01/2009 3.484 3.484 

   
Κϋρδη χρόςησ 1.275 1.536 

Διανεμηθϋντα μερύςματα 2008 (439) (439) 

Μεταφορϊ ςτα αποθεματικϊ (1.047) (1.047) 

   
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2009 3.273 3.534 

   
Κϋρδη χρόςησ  2.528 3.628 

Διανεμηθϋντα μερύςματα 2009 0 0 

Μεταφορϊ ςτα αποθεματικϊ  (1.310) (1.310) 

   
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2010 4.491 5.852 

   
 
Σα ςυςςωρευμϋνα κϋρδη περιλαμβϊνουν φορολογημϋνα κϋρδη τα οπούα δεν ϋχουν διανεμηθεύ. 
 
 

15.  Μετοχικό Κεφϊλαιο 
 

Σο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Εταιρύασ ϋχει ωσ εξόσ: 
Αριθμόσ  
κοινών  

μετοχών 

Ονομαςτικό  
αξύα 

Μετοχικό 
κεφϊλαιο 

    
Κατϊ την 01/01/2009 4.058.743  2,65  10.739 

    Κατϊ την 31/12/2009 4.058.743  2,65  10.739 

    Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 (ημ.Θ 2)   1.153 

    Κατϊ την 31/12/2010 4.058.743  2,93  11.892 
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16.  Αποθεματικϊ κεφϊλαια 
 

Σα αποθεματικϊ κεφϊλαια του Ομύλου  
αφορούν ειδικϊ αποθεματικϊ εύλογησ 
αξύασ, το τακτικό αποθεματικό και 
αποθεματικϊ αφορολόγητων κερδών 
 
Σα αποθεματικϊ αναλύονται ωσ εξόσ:  

Ο Όμιλοσ 

Σακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικϊ 
αποθεματικϊ 

& 
αποθεματικϊ 
εύλογησ αξύασ 

Αφορολόγητα 
αποθεματικϊ 

Ειδικών 
διατϊξεων 

νόμων 

ύνολο 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 01/01/2009 2.712 251 8.307 11.270 

     Μεταβολϋσ από διανομό κερδών χρόςησ 
2008 
 

140 0 907 1.047 

Αποτύμηςη χρεογρϊφων διαθεςύμων προσ 
πώληςη 

0 92 0 92 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2009 2.852 343 9.214 12.409 

     Μεταφορϊ από διανομό κερδών χρόςησ 
2009 

150 0 1.160 1.310 

Αποτύμηςη χρεογρϊφων διαθεςύμων προσ 
πώληςη 

 (231) 0 (231) 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 (ςημεύωςη Θ2) 0 (1.153) 0 (1.153) 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2010 3.002 (1.041) 10.374 12.335 

      

Σα αποθεματικϊ κεφϊλαια τησ Εταιρεύασ 
αφορούν ειδικϊ αποθεματικϊ εύλογησ 
αξύασ, το τακτικό αποθεματικό και 
αποθεματικϊ αφορολόγητων κερδών 
 
Σα αποθεματικϊ αναλύονται ωσ εξόσ:  

Η Εταιρεύα 

Σακτικό 
αποθεματικό 

Ειδικϊ 
αποθεματικϊ 

& 
αποθεματικϊ 
εύλογησ αξύασ 

Αφορολόγητα 
αποθεματικϊ 

Ειδικών 
διατϊξεων 

νόμων 

ύνολο 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 01/01/2009 2.712 251 8.307 11.270 

     Μεταβολϋσ από διανομό κερδών χρόςησ 
2008 

140 0 907 1.047 

Αποτύμηςη χρεογρϊφων διαθεςύμων προσ 
πώληςη 

0 92 0 92 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2009 2.852 343 9.214 12.409 

     Μεταφορϊ από διανομό κερδών χρόςησ 
2009 

150 0 1.160 1.310 

Αποτύμηςη χρεογρϊφων διαθεςύμων προσ 
πώληςη 

0 (231) 0 (217) 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 (ςημεύωςη Θ2) 0 (1.153) 0 (1.153) 

     
Τπόλοιπο κατϊ την 31/12/2009 3.002 (1.041) 10.374 12.335 

      
Σα τακτικό αποθεματικό ςχηματύζεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ (Ν. 2190/20, 
ϊρθρα  44 και 45) κατϊ την οπούα, ποςό τουλϊχιςτον ύςο με το 5% των ετόςιων καθαρών (μετϊ φόρων) 
κερδών, εύναι υποχρεωτικό να μεταφερθεύ ςτο Σακτικό Αποθεματικό, μϋχρι το ύψοσ του να φτϊςει το ϋνα 
τρύτο του καταβεβλημϋνου Μετοχικού Κεφαλαύου. Σο Σακτικό Αποθεματικό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για 
κϊλυψη ζημιών μετϊ από απόφαςη τησ Σακτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ των Μετόχων και ωσ εκ τούτου δεν 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για οποιονδόποτε ϊλλο λόγο.  
Ο ςχηματιςμόσ του τακτικού αποθεματικού τησ Εταιρεύασ προςδιορύζεται ςε 10% των μετϊ φόρων κερδών 
(ϊρθρο 40 του καταςτατικού τησ Εταιρύασ). 
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16.1  Ειδικϊ Αποθεματικϊ 

 

Σα ειδικϊ αποθεματικϊ  & 
Αποθεματικϊ εύλογησ αξύασ 
του Ομύλου αναλύονται ωσ 
ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ 

Αποθεματικό από 
αντιςτροφό 

αναπροςαρμογόσ  
 Ν. 2065/92            
χρόςησ 2004 

Ν.    
147/67 

Κερδών που 
φορολογόθη

καν με  
ειδικό τρόπο 

Αποτύμηςη 
αξιόγραφων  

ταξινομημϋνα 
ωσ κατεχόμενα 

προσ πώληςη 

ύνολο 

      
Κατϊ την 01/01/2009  4 660 (413) 251 

      Αποτύμηςη Φρεογρϊφων    92 92 

      
Κατϊ την 31/12/2009  4 660 (321) 343 

      Αποτύμηςη Φρεογρϊφων    (231) (231) 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 
(ςημεύωςη Θ2) (1.153)    (1.153) 

      
Κατϊ την 31/12/2010 (1.153) 4 660 (552) (1.041) 

      
 
 

Σα ειδικϊ αποθεματικϊ  & 
Αποθεματικϊ εύλογησ αξύασ 
τησ εταιρεύασ αναλύονται ωσ 
ακολούθωσ: 

Η Εταιρεύα 

Αποθεματικό από 
αντιςτροφό 

αναπροςαρμογόσ  
 Ν. 2065/92            
χρόςησ 2004 

Ν.    
147/67 

Κερδών που 
φορολογόθη

καν με  
ειδικό τρόπο 

Αποτύμηςη 
αξιόγραφων  

ταξινομημϋνα 
ωσ κατεχόμενα 

προσ πώληςη 

ύνολο 

      
Κατϊ την 01/01/2009  4 660 (413) 251 

      Αποτύμηςη Φρεογρϊφων    92 92 

      
Κατϊ την 31/12/2009  4 660 (321) 348 

      Αποτύμηςη Φρεογρϊφων    (231) (231) 

Διόρθωςη λϊθουσ κατϊ Δ.Λ.Π 8 
(ςημεύωςη Θ2) (1.153)    (1.153) 

      
Κατϊ την 31/12/2010 (1.153) 4 660 (552) (1.041) 

       
 

α) Σα ειδικϊ αποθεματικϊ ςχηματύζονται βϊςει των διατϊξεων τησ Ελληνικόσ Υορολογικόσ Νομοθεςύασ από 
ειδικώσ φορολογηθϋντα ϋςοδα και κϋρδη. β) Σα αποθεματικϊ εύλογησ αξύασ αφορούν 1) αναπροςαρμογϋσ 
εδαφικών εκτϊςεων και κτιρύων που κατϋχει ο Όμιλοσ (καθαρϋσ από φόρουσ) και οι οπούεσ πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εφόςον αυτό αποφαςιςτεύ από τον Όμιλο, και 2) αποτύμηςη αξιόγραφων  
ταξινομηθϋντων ωσ κατεχόμενων προσ πώληςη. 
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16.2  Αφορολόγητα αποθεματικϊ 

 

Σα αφορολόγητα 
αποθεματικϊ του 
Ομύλου  αναλύονται 
ωσ ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ  

Ν.      
1078/71 

Ν.       
1262/82 

Ν.      
1892/90 

Ν.        
2601/98 

Ν.     
3220/04 

Ν.     
3299/04 

ύνολο 

        Κατϊ την 
01/01/2009 

87 82 1.079 2.263 768 4.028 8.307 

        Διανομό Κερδών 
2008 

0 0 0 0 0 907 907 

        Κατϊ την 
31/12/2009 

87 82 1.079 2.263 768 4.935 9.214 

        Διανομό Κερδών 
2009 

0 0 0 0 0 1.160 1.160 

        Κατϊ την 
31/12/2010 

87 82 1.079 2.263 768 6.095 10.374 

        
 

Σα αφορολόγητα 
αποθεματικϊ του 
Ομύλου  αναλύονται 
ωσ ακολούθωσ: 

Η Εταιρεύα 

Ν.      
1078/71 

Ν.       
1262/82 

Ν.      
1892/90 

Ν.        
2601/98 

Ν.     
3220/04 

Ν.     
3299/04 

ύνολο 

        Κατϊ την 
01/01/2009 

87 82 1.079 2.263 768 4.028 8.307 

        Διανομό Κερδών 
2008 

0 0 0 0 0 907 907 

        Κατϊ την 
31/12/2009 

87 82 1.079 2.263 768 4.935 9.214 

        Διανομό Κερδών 
2009 

0 0 0 0 0 1.160 1.160 

        Κατϊ την 
31/12/2010 

87 82 1.079 2.263 768 6.095 10.374 

         

 
Σα αποθεματικϊ ειδικών διατϊξεων και νόμων καθώσ και τα ϋκτακτα αποθεματικϊ ςύμφωνα με την 
Ελληνικό Υορολογικό Νομοθεςύα, εξαιρούνται του φόρου ειςοδόματοσ, υπό την προώπόθεςη ότι δεν θα 
διανεμηθούν ςτουσ μετόχουσ. Η Εταιρύα δεν προτύθεται να διανεύμει τα ςυγκεκριμϋνα αποθεματικϊ και 
επομϋνωσ δεν ϋχει προβεύ ςε υπολογιςμό φόρου ειςοδόματοσ που θα προϋκυπτε ςε περύπτωςη διανομόσ.  
Διανομό των ανωτϋρω αποθεματικών μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ϋπειτα από ϋγκριςη των μετόχων ςε 
Σακτικό Γενικό υνϋλευςη και εφόςον ϋχει καταβληθεύ ο αναλογούν φόροσ από την Εταιρύα. 
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17.  Δανειςμόσ 
 

Οι Δανειακϋσ υποχρεώςεισ τησ Εταιρύασ 
αφορούν κυρύωσ ςε δϊνεια και 
υποχρεώςεισ από ςυμβόλαια Leasing τησ 
Εταιρύασ και αναλύονται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Μακροπρόθεςμοσ δανειςμόσ 6.632 7.551 2.784 3.862 

Σραπεζικϋσ υπεραναλόψεισ και δϊνεια 33.071 34.184 26.980 30.527 

     
ύνολο 39.703 41.735 29.764 34.389 

      

 

 
Η περύοδοσ αποπληρωμόσ των 
μακροπρόθεςμων  δανειακών 
υποχρεώςεων ϋχει ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Κατϊ το πρώτο ϋτοσ 1.254 984 1.048 984 

Κατϊ το δεύτερο ϋωσ το πϋμπτο ϋτοσ 3.561 4.421 1.736 2.878 

Μετϊ το πϋμπτο ϋτοσ 1.817 2.146 0 0 

     
ύνολο 6.632 7.551 2.784 3.862 

      
 

Σα πραγματικϊ ςταθμιςμϋνα μϋςα 
επιτόκια δανειςμού εύναι τα εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

ταθμιςμϋνα μϋςα επιτόκια χρόςησ 

2010 2009 2010 2009 

     Μακροπρόθεςμοσ δανειςμόσ 4,81% 3,47 % 4,45% 4,91 % 

Σραπεζικϋσ υπεραναλόψεισ και δϊνεια 6,31% 4,66 % 5,37% 4,28 % 

      
Οι εύλογεσ αξύεσ των τραπεζικών δανεύων προςδιορύζεται με βϊςη την παρούςα αξύα τουσ κατϊ την 
ημερομηνύα του ιςολογιςμού με τη χρηςιμοπούηςη του ςταθερού πραγματικού επιτοκύου τησ αγορϊσ. Σα 
δϊνεια παρακολουθούνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ η οπούα αντικατοπτρύζει την εύλογη αξύα τουσ.   
 
Η εταιρεύα εκτύθεται ςτον κύνδυνο επιτοκύων λόγω του δανειςμού τησ. 
 

Οι αναγνωριςθεύςεσ  από τον Όμιλο 
κεφαλαιοποιόςεισ χρηματοδοτικών 
μιςθώςεων: 

Μεταβολϋσ Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την  01/01/2009 910 910 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 910 910 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2010 910 910 

     

- Σο ύψοσ των ενεχυριαςμϋνων περιουςιακών ςτοιχεύων του Ομύλου, ανϋρχεται την 31η  Δεκεμβρύου 
ςε € 77.406 χιλ.  

- Δεν υπϊρχουν ρότρεσ πρόωρησ εξόφληςησ των παραπϊνω δανειακών υποχρεώςεων.  
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18.  Τποχρεώςεισ παροχών προςωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεςύα 

 
-   Προγρϊμματα Καθοριςμϋνων Ειςφορών  
 

Οι εργαζόμενοι ςτην Εταιρύα όπωσ προβλϋπεται από τη ςχετικό νομοθεςύα, για ςκοπούσ κοινωνικόσ και 
ςυνταξιοδοτικόσ αςφϊλιςησ καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Αςφαλύςεων (ΙΚΑ). Οι εργοδοτικϋσ 
ειςφορϋσ επιβαρύνουν ωσ ϋξοδο τη χρόςη όταν πραγματοποιούνται. 
 

-   Προγρϊμματα Καθοριςμϋνων Παροχών 
 

Σο ποςό το οπούο εμπεριϋχεται ςτον ιςολογιςμό και το οπούο προκύπτει από τισ υποχρεώςεισ τησ Εταιρύασ 
ςχετικϊ με τη ςυμμετοχό τησ ςε ςυνταξιοδοτικϊ προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών υπολογύςτηκε βϊςει 
αναλογιςτικόσ μελϋτησ και εύναι το ακόλουθο: 
 

Σα ποςϊ που αναγνωρύζονται ςτα ϋξοδα, 
όςον αφορϊ το ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
αναλύεται ωσ ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Παρούςα αξύα των κεφαλαιοποιημϋνων 
υποχρεώςεων 

1.634 1.990 1.199 1.594 

Μη καταχωρημϋνα αναλογιςτικϊ (κϋρδη) / 
ζημιϋσ 

(227) (402) (223) (402) 

     
ύνολο 1.407 1.588 976 1.192 

      
 
 
 

 
 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Κόςτοσ τρϋχουςασ απαςχόληςησ 127 72 98 72 

Κόςτοσ τόκων 120 69 96 69 

Απόςβεςη μη καταχωρημϋνων 
Αναλογιςτικών (κερδών) / ζημιών 

21 0 21 0 

Επύδραςη Περικοπόσ, Διακανονιςμού, 
Σερματικϋσ Παροχϋσ 

326 27 323 27 

Απορρόφηςη \ (μετακύνηςη) προςωπικού 0 395 0 0 

     
ύνολο 594 563 538 168 

      
 

Η επιβϊρυνςη για την χρόςη ϋχει 
περιληφθεύ τησ κϊτωθι κατηγορύεσ του 
λογαριαςμού Αποτελεςμϊτων Φρόςεωσ. 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

     Έξοδα διούκηςησ 594 563 538 168 

      
 
 
 
 

Αναμενόμενοσ μϋςοσ όροσ 
υπολειπόμενησ εργαςιακόσ ζωόσ κατϊ 
την ημερομηνύα αποτύμηςησ 

13,57 11,41 13,57 11,41 
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Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Παρούςα αξύα υποχρϋωςησ ςτην αρχό τησ 
περιόδου 

1.588 1.249 1.192 1.249 

Κόςτοσ τρϋχουςασ απαςχόληςησ 127 72 98 72 

Κόςτοσ τόκου 120 69 96 69 

Απόςβεςη μη καταχωρημϋνων 
Αναλογιςτικών (κερδών) ό ζημιών 

21 0 21 0 

Επύδραςη Περικοπόσ, Διακανονιςμού, 
Σερματικϋσ Παροχϋσ 

326 27 323 27 

Παροχϋσ που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη 

(773) (104) (754) (104) 

Αναλογιςτικϊ αποτελϋςματα (2) 275  (121) 

     
ύνολο 1.407 1.588 976 1.192 

      
 
 
 

Ο Όμιλοσ αποφϊςιςε από 1η Ιανουαρύου 2011 να αλλϊξει τη λογιςτικό πολιτικό ςχετικϊ με τισ προβλϋψεισ 
για ςυντϊξεισ και λοιπϋσ παροχϋσ προςωπικού και να υιοθετόςει την τρύτη διαθϋςιμη επιλογό ςύμφωνα με το 
ΔΛΠ 19.93Α, η οπούα επιτρϋπει την ϊμεςη αναγνώριςη των αναλογιςτικών κερδών και ζημιών ςτα Ίδια 
Κεφϊλαια.  Αυτόσ ο χειριςμόσ θα εύναι μια προαιρετικό επιλογό αλλαγόσ λογιςτικόσ πολιτικόσ (ΔΛΠ 8.14). Ο 
Όμιλοσ πιςτεύει ότι αναγνωρύζοντασ πλόρωσ τα αναλογιςτικϊ κϋρδη ό ζημιϋσ όταν αυτϊ πραγματοποιούνται, 
θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την καλύτερη απεικόνιςη τησ χρηματοοικονομικόσ θϋςησ, εφόςον αφανεύσ 
προβλϋψεισ και υποχρεώςεισ αναγνωρύζονται , και ωσ αποτϋλεςμα οι Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ να παρϋχουν 
πιο ςχετικό πληροφόρηςη. Επύ πλϋον, το χρηματοοικονομικό κόςτοσ που προκύπτει από τα προγρϊμματα 
παροχών θα παρουςιϊζεται ςτη γραμμό «χρεωςτικού τόκοι» αντύ ςτη γραμμό «προβλϋψει αποζημύωςησ 
προςωπικού» καθώσ η παρουςύαςη του ςτα χρηματοοικονομικϊ αποτελϋςματα αντικατοπτρύζει καλύτερα τη 
φύςη του ςυγκεκριμϋνου κόςτουσ ςυνταξιοδότηςησ. 

 

Η εταιρεύα υποςτηρύζει ϋνα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που προβλϋπει την πληρωμό ενόσ εφϊπαξ ποςού 
ςτουσ εργαζομϋνουσ με ςυμβϊςεισ αορύςτου χρόνου που ςυνταξιοδοτούνται. Σο ποςό αποτελεύ ςυνϊρτηςη 
του χρόνου υπηρεςύασ του αργαζόμενου ςτην εταιρεύα και του μιςθού του κατϊ την ημερομηνύα 
ςυνταξιοδότηςησ. ύμφωνα με τουσ όρουσ του προγρϊμματοσ δεν υπϊρχει καμύα νομικό ό τεκμαιρόμενη 
(εθιμικό) υποχρϋωςη τησ εταιρεύασ να καταβϊλλει τυχόν ελλεύμματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα 
αυτό ό να εγγυηθεύ με οποιονδόποτε τρόπο την καταβολό των παροχών που προβλϋπονται. 
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Οι κυριότερεσ παραδοχϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν ϋχουν ωσ εξόσ: 

Ι. Δημογραφικϋσ παραδοχϋσ  

Πύνακασ Θνηςιμότητασ 
Ο  Ελληνικόσ Πύνακασ Θνηςιμότητασ 1990 για Άνδρεσ και 
Γυναύκεσ Τπ. Απαςχ. Κ3-3974/99 

Κινητικότητα Προςωπικού ςε μακροχρόνια βϊςη Οικειοθελόσ Αποχώρηςη: 0% - Απόλυςη: 0% 

Ηλικύα Κανονικόσ υνταξιοδότηςησ 
Οι Οριζόμενεσ από τησ καταςτατικϋσ διατϊξεισ του 
Σαμεύου Κύριασ Αςφϊλιςησ που υπϊγεται ο εργαζόμενοσ 

Ηλικύα κανονικόσ ςυνταξιοδότηςησ για βαρϋα και ανθυγιεινϊ 
Επαγγϋλματα 

Μεύωςη κατϊ 5 ϋτη τησ κανονικόσ ηλικύασ 
ςυνταξιοδότηςησ 

ΙΙ. Οικονομικϋσ Παραδοχϋσ  

Μϋςοσ Ετόςιοσ Ρυθμόσ Μακροχρόνιασ αύξηςησ πληθωριςμού 
2% -  ςύμφωνα με το πρόγραμμα ςύγκλιςησ τησ Ε.Ε – 
τρατηγικόσ τησ Λιςςαβόνασ  (2000). 

Μϋςη ετόςια μακροχρόνια αύξηςη του Α.Ε.Π 
3% - ύμφωνα με το πρόγραμμα ςύγκλιςησ του Τπ. Οικ. 
Με τισ οικονομύεσ των υπολούπων χωρών τησ 
Ευρωζώνησ. 

Μϋςη ετόςια μακροχρόνια αύξηςη του μιςθολογύου που 
λαμβϊνεται υπόψη για την αποζημύωςη του Ν. 2112 

4,5% = Μϋςοσ Ετόςιοσ Μακροχρόνιοσ Πληθωριςμόσ + 
2,52% 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

ύμφωνα με το ΔΛΠ 19 το επιτόκιο που χρηςιμοποιεύται 
για τον υπολογιςμό των παρουςών αξιών των 
ςυνταξιοδοτικών και εφϊπαξ παροχών θα πρϋπει να 
προςδιορύζεται με ςημεύο αναφορϊσ τισ τρϋχουςεσ 
αποδόςεισ ςε υψηλόσ ποιότητασ εταιρικϊ ομόλογα. 
Λόγω των τρεχουςών οικονομικών ςυγκυριών 
χρηςιμοποιόθηκε η καμπύλη επιτοκύων των ομολόγων 
τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ αντύ των 
Ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων. 
 Λαμβϊνοντασ ολόκληρη την καμπύλη επιτοκύων και το 
εκτιμώμενο χρονοδιϊγραμμα καταβολόσ παροχών κατϊ 
την 31/12/2010, εκτιμόθηκε ότι το μϋςο ςταθμικό 
επιτόκιο ανϋρχεται ςε 4,6%. 

Απόδοςη Επενδύςεων 
Θα ιςούται ςε κϊθε περύπτωςη με το προεξοφλητικό 
επιτόκιο 

Περιουςιακϊ ςτοιχεύα για την αποζημύωςη του N. 2112/20, 
βϊςει του IAS 19 κατϊ την ημερομηνύα αποτύμηςησ 

Μηδϋν 

ΙΙΙ. Λοιπϋσ  Παραδοχϋσ  

Ύψοσ Αποζημύωςησ 
Η εφαρμογό των νομοθετικών διατϊξεων του 2112/20 
τησ αυτϋσ ιςχύουν για τον Όμιλο. 

Ημερομηνύα αποτύμηςησ 31/12/2010 και 31/12/2009 αντύςτοιχα 

Πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα 
Σα ςχετικϊ πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα ελόφθηςαν τον 
Ιανουϊριο του 2010 με ςημεύο αναφορϊσ την 
31/12/2009 

Ύψοσ Καταβαλλόμενων Αποζημιώςεων κατϊ τη Φρόςη 2010 
βϊςει του Ν. 2112 

Βϊςει των τοιχεύων τησ Τπηρεςύασ Προςωπικού 

Πρόγραμμα Εθελουςύασ Εξόδου καθοριςμϋνων παροχών Μη ύπαρξη ςχετικού προγρϊμματοσ από την Εταιρύα 

Ομαδικό Πρόγραμμα Καθοριςμϋνων παροχών – Λοιπών 
παροχών τησ το Προςωπικό (stock options κλπ) 

Μη ύπαρξη ςχετικού προγρϊμματοσ από την Εταιρύα 

Μεθοδολογύα αναγνώριςησ αναλογιςτικών (κερδών) / ζημιών 
Βϊςει τησ μεθοδολογύασ των παραγρϊφων 92, 93 των 
IAS 19 ςτα αποτελϋςματα τησ ερχόμενησ περιόδου. 

Γενικό αρχό υπολογιςμού των αναλογιςτικών μεγεθών 
Αρχό τησ ςυνεχιζόμενησ επιχειρηματικόσ 
δραςτηριότητασ ςύμφωνα με το πλαύςιο τησ παρ. 23 του 
ΔΛΠ 1 

Αναλογιςτικό Μϋθοδοσ αποτύμηςησ 
Φρηςιμοποιόθηκε η μϋθοδοσ τησ προβλεπόμενησ 
Πιςτούμενησ Μονϊδασ (Projected Unit Credit Method) 
ΔΛΠ 19 
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19.  Μακροπρόθεςμεσ  Προβλϋψεισ 
 

Οι ςχηματιςθεύςεσ από τον Όμιλο 
μακροπρόθεςμεσ  προβλϋψεισ, 
αφορούν  προβλϋψεισ  φόρου 
ειςοδόματοσ, που θα προςδιοριςτεύ 
κατϊ την οριςτικοπούηςη των 
ανϋλεγκτων φορολογικϊ χρόςεων. 
Δεν υπϊρχουν επύδικεσ υποθϋςεισ 
επύλυςησ δικαςτικών διαφορών. 

 Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την 1/1/2009 120 120 

   Μεταβολό χρόςησ 391 381 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 511 501 

   Μεταβολό χρόςησ (139) (141) 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2010 372 360 

   
 

Οι λοιπϋσ ςχηματιςθεύςεσ  
προβλϋψεισ του ομύλου  αναλύονται 
ωσ ακολούθωσ 

Ο Όμιλοσ 

Σην 
01/01/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2010 

      Για επιςφϊλειεσ  εμπορικών 
απαιτόςεων  

336 98 434 135 569 

Για επιςφϊλειεσ πελατών 567 465 1.032 1.120 2.152 

Για Αποζημιώςεισ Προςωπικού 1.129 459 1.588 (180) 1.408 

Για παροχϋσ ςτο προςωπικό 109 0 109 11 120 

Για υποτύμηςη προώόντων 1.139 (939) 200 357 557 

Για υποτύμηςη λοιπών αποθεμϊτων 0 40 40 60 100 

Για υποτύμηςη ςυμμετοχών 36 2 38 0 38 

Για τόκουσ  δανεύων 23 542 565 (562) 3 

Για λοιπϋσ προβλϋψεισ 
εκμετϊλλευςησ 

90 259 349 468 817 

      
ύνολα 3.429 926 4.355 1.409 5.764 

       

Οι λοιπϋσ ςχηματιςθεύςεσ  
προβλϋψεισ τησ εταιρεύασ αναλύονται 
ωσ ακολούθωσ 

Η Εταιρεύα 

Σην 
01/01/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2010 

      Για επιςφϊλειεσ  εμπορικών 
απαιτόςεων 

336 84 420 148 568 

Για επιςφϊλειεσ πελατών 567 400 967 340 1.307 

Για Αποζημιώςεισ Προςωπικού 1.129 63 1.192 (216) 976 

Για παροχϋσ ςτο προςωπικό 109 0 109 11 120 

Για υποτύμηςη προώόντων 1.139 (939) 200 357 557 

Για υποτύμηςη λοιπών αποθεμϊτων  40 40 60 100 

Για υποτύμηςη ςυμμετοχών 36 2 38 100 138 

Για τόκουσ  δανεύων 23 542 565 (562) 3 

Για λοιπϋσ προβλϋψεισ 
εκμετϊλλευςησ 

  349 368 717 

      
ύνολα 3.429 451 3.880 606 4.486 
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20.  Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 
 
 
Οι λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ 
υποχρεώςεισ αφορούν επιχορηγόςεισ 
που ϋχουν ειςπραχθεύ  για την αγορϊ 
ενςώματων ιδιοχρηςιμοποιούμενων 
περιουςιακών ςτοιχεύων και λοιπού 
εξοπλιςμού του Ομύλου. 
 

Η μεταβολό του εν λόγω κονδυλύου 
εύχε ωσ εξόσ: 
 

Σο ςύνολο των κρατικών επιχορηγόςεων 
που ϋχει λϊβει  η εταιρεύα  εν υπϊρχουν 
ανεκπλόρωτοι όροι ό ενδεχόμενεσ 
υποχρεώςεισ που να ςυνδϋονται με αυτϋσ 
τισ επιχορηγόςεισ. 

 Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
την 01/01/2009 615 615 

   Μεταβολό χρόςησ 0 0 

Μεταφορϊ ςτα αποτελϋςματα χρόςησ (70) (70) 

   
την 31/12/2009 545 545 

   Μεταβολό χρόςησ 0 0 

Μεταφορϊ ςτα αποτελϋςματα χρόςησ (58) (58) 

   
Σην 31/12/2010 487 487 

    
 
 
 

21.  Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 
 

Η ανϊλυςη των υπολούπων των  
προμηθευτών του Ομύλου & τησ Εταιρεύασ 
ϋχουν ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Προμηθευτϋσ εςωτερικού 5.089 7.212 4.766 5.299 

Προμηθευτϋσ εξωτερικού 120 172 120 170 

Επιταγϋσ Πληρωτϋεσ μεταχρονολογημϋνεσ 
προμηθευτών εςωτερικού 

2.305 1.695 2.085 1.280 

Επιταγϋσ Πληρωτϋεσ μεταχρονολογημϋνεσ 
προμηθευτών εξωτερικού 

41 21 41 21 

     
ύνολο 7.555 9.100 7.012 6.770 

      
 

Η ανϊλυςη των υπολούπων των λοιπών 
εμπορικών απαιτόςεων του Ομύλου & τησ 
Εταιρεύασ ϋχουν ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Τποχρεώςεισ από φόρουσ (πλόν φόρου 
ειςοδόματοσ) 

632 710 622 702 

Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα 592 617 543 571 

Λοιπϋσ υποχρεώςεισ 316 87 227 87 

Υόροσ Οριςτικοπούηςησ φορολογικϊ 
ανϋλεγκτων χρόςεων 

0 186 0 186 

Λοιπϋσ Βραχυπρόθεςμεσ Προβλϋψεισ 778 1.014 779 1.014 

     
ύνολο 2.318 2.614 2.171 2.560 

      

Όλεσ οι υποχρεώςεισ θεωρούνται βραχυπρόθεςμεσ. Οι εύλογεσ αξύεσ των εμπορικών και λοιπών 
υποχρεώςεων δεν παρουςιϊζονται χωριςτϊ καθώσ, δεδομϋνησ τησ βραχυπρόθεςμησ διϊρκειασ τουσ, η 
Διούκηςη θεωρεύ ότι οι λογιςτικϋσ αξύεσ, που αναγνωρύζονται ςτον ιςολογιςμό, αποτελούν μύα λογικό 
προςϋγγιςη των εύλογων αξιών. 
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Οι ςχηματιςθεύςεσ από τον Όμιλο   
λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ  προβλϋψεισ 
αναλύονται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ 

Σην 
01/01/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2010 

      
Για παροχϋσ ςτο προςωπικό 109 0 109 11 120 

Για τόκουσ  δανεύων 23 542 565 (562) 3 

Για λοιπϋσ προβλϋψεισ 
εκμετϊλλευςησ 

80 261 341 314 655 

      
ύνολα 222 803 1.015 (237) 778 

       
 

Οι ςχηματιςθεύςεσ από τον Όμιλο   
λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ  προβλϋψεισ 
αναλύονται ωσ εξόσ: 

Η Εταιρεύα 

Σην 
01/01/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2009 

Μεταβολό 
Φρόςησ 

Σην 
31/12/2010 

      
Για παροχϋσ ςτο προςωπικό 109 0 109 11 120 

Για τόκουσ  δανεύων 23 542 565 (562) 3 

Για λοιπϋσ προβλϋψεισ 
εκμετϊλλευςησ 

80 261 341 314 655 

      
ύνολα 222 803 1.015 (237) 778 

       
 

22.  Τποχρεώςεισ για τρϋχουςα φορολογύα 

 
 

Οι  τρϋχουςεσ υποχρεώςεισ για φόρο 
ειςοδόματοσ του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ 
ϋχουν ωσ εξόσ: 
υντελεςτόσ φορολογύασ 2010: 24% -  
2009: 25%   

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

    
878 274 878 200 

 
 
 

Υορολογικόσ Έλεγχοσ (βλέπε και ςημείωςη 7)  
 

Οι δηλώςεισ φόρου ειςοδόματοσ κατατύθενται ςε ετόςια βϊςη, αλλϊ τα κϋρδη ό οι ζημιϋσ που δηλώνονται για 
φορολογικούσ ςκοπούσ παραμϋνουν προςωρινϊ ϋωσ ότου οι φορολογικϋσ αρχϋσ εξετϊςουν τισ φορολογικϋσ 
δηλώςεισ και τα βιβλύα του φορολογούμενου, ςτιγμό κατϊ την οπούα εκκαθαρύζονται και οι ςχετικϋσ 
φορολογικϋσ υποχρεώςεισ. Οι φορολογικϋσ ζημιϋσ, ςτο βαθμό που αναγνωρύζονται από τισ φορολογικϋσ 
αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για τον ςυμψηφιςμό κερδών των πϋντε επομϋνων χρόςεων που 
ακολουθούν τη χρόςη ςτην οπούα πραγματοποιόθηκαν. 
 

Η Εταιρεύα και η θυγατρικό τησ δεν ϋχουν ελεγχθεύ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ για τισ ακόλουθεσ χρόςεισ και 
ωσ εκ τούτου οι φορολογικϋσ υποχρεώςεισ για τισ χρόςεισ αυτϋσ δεν ϋχουν καταςτεύ οριςτικϋσ: 
 
 

Μητρικό εταιρεύα:      «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ΑΤΓΗ»   Ανϋλεγκτεσ χρόςεισ: από 2008 και ϋπειτα 

Θυγατρικό εταιρεύα: «ΖΩ – ΔΩ Α.Ε»                 Ανϋλεγκτεσ χρόςεισ: από την ύδρυςη 2009 και ϋπειτα 

 

 Ο φορολογικόσ ϋλεγχοσ τησ μητρικόσ εταιρεύασ  μϋχρι και το 2007, ολοκληρώθηκε ςτα τϋλη του 2008 και 
περιελϊμβανε τϋςςερισ (4) χρόςεισ.  Οι φορολογικϋσ αρχϋσ επϋβαλλαν ςτην εταιρεύα πρόςθετουσ φόρουσ 
ςυνολικού ποςού 598.946,58 €.  Η εταιρεύα αποδϋχθηκε με ςυμβιβαςμό το ποςό των 514.944,22 €, και 
ςυμφώνηςε ςτη τμηματικό καταβολό αυτού. Σο ποςό των παραπϊνω πρόςθετων φόρων καλύφθηκε κατϊ   
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μϋροσ (480.000,00 €) από προβλϋψεισ που ςχηματύςτηκαν ςε προηγούμενεσ χρόςεισ για το ςκοπό αυτό, και 
εξοφλόθηκε ολοςχερώσ μϋςα ςτη χρόςη του 2010. 
 
 
Ο Νϋοσ Υορολογικόσ Νόμοσ 
 

Ο νϋοσ νόμοσ 3842/23-4-2010 ειςϊγει δύο διαφορετικούσ φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ για τα διανεμόμενα και 
τα μη διανεμόμενα κϋρδη των νομικών προςώπων. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

- Σα μη διανεμόμενα κϋρδη φορολογούνται με φορολογικό ςυντελεςτό 24% (μειωμϋνο ςε ετόςια 
βϊςη κατϊ μύα (1) ποςοςτιαύα μονϊδα μϋχρι να φτϊςει το 20% ϋωσ το 2014). 

- Σα διανεμόμενα κϋρδη φορολογούνται με φορολογικό ςυντελεςτό 40%. 
- Δεν επιβϊλλεται περαιτϋρω παρακρϊτηςη φόρου επύ των μεριςμϊτων. 
 

Ο νϋοσ φορολογικόσ νόμοσ ιςχύει για κϋρδη που προκύπτουν από το φορολογικό ϋτοσ 2010 και ϋπειτα ό για 
τα κϋρδη των προηγουμϋνων λογιςτικών περιόδων που διανϋμονται μετϊ την 31η Δεκεμβρύου 2010. Η 
διανομό των κερδών, το 2010, προηγουμϋνων οικονομικών ετών φορολογεύται βϊςει του ιςχύοντοσ 
καθεςτώτοσ (παρακρϊτηςη φόρου 10%). 
 
Η φορολογύα 40% επύ των διανεμομϋνων κερδών των νομικών προςώπων εξαντλεύ τη φορολογικό 
υποχρϋωςη ςε περύπτωςη που οι δικαιούχοι εύναι νομικϊ πρόςωπα. τισ περιπτώςεισ όπου τϋτοια νομικϊ 
πρόςωπα προχωρόςουν ςτη διανομό κερδών, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται μερύςματα από ϊλλα νομικϊ 
πρόςωπα, το τμόμα του φόρου το οπούο ϋχει όδη καταβληθεύ για τα μερύςματα αυτϊ, αφαιρεύται από το 
φόρο 40 % που επιβϊλλεται επύ των διανεμομϋνων κερδών. 
 
Έκτακτη ειςφορϊ Ν. 3808/2009 
 

Με το Ν. 3808/2009, επιβλόθηκε ςτισ κερδοφόρεσ Ελληνικϋσ επιχειρόςεισ, μια ϋκτακτη, εφϊπαξ ειςφορϊ 
κοινωνικόσ ευθύνησ, υπολογιζόμενη ςτο ςυνολικό καθαρό ειςόδημα τησ χρόςησ 2008, 
Η εταιρεύα δεν εύχε την υποχρϋωςη καταβολόσ τησ παραπϊνω ϋκτακτησ ειςφορϊσ. 
 
Έκτακτη ειςφορϊ Ν. 3845/2010 
 

ύμφωνα με το νόμο 3845/2010 «Μϋτρα για την εφαρμογό του καθεςτώτοσ ςτόριξησ τησ Ελληνικόσ 
Οικονομύασ από τα μϋλη τησ Ζώνησ του Ευρώ και του Διεθνούσ Νομιςματικού Σαμεύου» επιβλόθηκε ςτισ 
Ελληνικϋσ κερδοφόρεσ επιχειρόςεισ, μια ϋκτακτη ειςφορϊ, που υπολογύζεται για το φορολογικό ϋτοσ 2009, 
βϊςει μιασ προοδευτικόσ κλύμακασ ϋωσ και 10%, επύ του ςυνόλου των καθαρών κερδών τουσ ,  Η ειςφορϊ 
αυτό εκτιμόθηκε για την μητρικό εταιρεύα ςε € 135 χιλιϊδεσ περύπου και περιλαμβϊνεται ςτη γραμμό 
«υποχρεώςεισ για τρϋχουςα φορολογύα» Η ϋκτακτη ειςφορϊ θα καταβληθεύ το 2011 ςε δώδεκα (12) μηνιαύεσ 
δόςεισ. 
Σο παραπϊνω ποςό τησ ϋκτακτησ ειςφορϊσ, δεν προϋρχεται και από ειςόδημα από μερύςματα που λόφθηκαν 
από  θυγατρικό, για τα κϋρδη τησ οπούασ ϋχει καταβληθεύ ϋκτακτη ειςφορϊ. 
 
Για τισ προβλϋψεισ διαφορών φορολογικού ελϋγχου που αναγνωρύςθηκαν ςτην Κατϊςταςη ςυνολικών 
εςόδων του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ για τισ χρόςεισ 2010 και 2009 βλϋπε ςημεύωςη Θ26.  Για το ύψοσ των 
ςωρευμϋνων προβλϋψεων για τισ διαφορϋσ φορολογικού ελϋγχου ςτην Κατϊςταςη τησ Οικονομικόσ Θϋςησ 
του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ βλϋπε ςημεύωςη Θ19. 
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23.  Κύκλοσ εργαςιών 

 

Οι πωλόςεισ του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ 
αναλύεται ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Πωλόςεισ Εμπορευμϊτων 54 22 30 1 

Πωλόςεισ Προώόντων 109.927 108.766 101.441 100.784 

Λοιπϊ 2.808 1.924 2.411 1.649 

    102. 
ύνολο 112.789 110.712 103.882 102.434 

      
 

  24.  Κόςτοσ πωληθϋντων 
 

Σο κόςτοσ πωληθϋντων αναλύεται ωσ 
εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Μιςθού, ημερομύςθια, παροχϋσ ςτο 
προςωπικό 

12.016 11.545 11.223 11.100 

Αμοιβϋσ και ϋξοδα ςε τρύτουσ  217 234 217 187 

Παροχϋσ  ςε τρύτουσ 1.218 1.274 1.098 1.185 

Υόροι - Σϋλη 129 128 128 128 

Διϊφορα ϋξοδα 1.622 1.374 1.397 1.246 

Αποςβϋςεισ ενςώματων παγύων 1.902 1.510 1.745 1.419 

Κόςτοσ α΄, β ΄υλών - υλικών 
αναγνωριςμϋνο ωσ ϋξοδο 

81.311 82.499 74.562 76.245 

Προβλϋψεισ 465 (245) 465 (245) 

Μεύον: Ιδιοπαραγωγό - καταςτροφϋσ (198) (2.615) (198) (2.615) 

Αναλογύα εξόδων και υλικών ςε ϊλλεσ 
λειτουργύεσ 

(376) (349) (350) (349) 

     
ύνολο 98.210 95.319 90.287 88.301 

     
 

Οι ςχηματιςθεύςεσ από την Εταιρύα 
προβλϋψεισ που βαρύνουν το κόςτοσ 
πωληθϋντων ϋχουν ωσ εξόσ 

 Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

   
Τπόλοιπο  την 1/1/2009 555 555 

   
Μεταβολό ςτα προώόντα (355) (355) 

Μεταβολό ςτα λοιπϊ 
αποθϋματα 

41 41 

Μεταβολό ςτισ προκαταβολϋσ 
για αγορϋσ 

69 69 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 310 310 

   Μεταβολό ςτα προώόντα 357 357 

Μεταβολό ςτα λοιπϊ 
αποθϋματα 

60 60 

Μεταβολό ςτισ προκαταβολϋσ 
για αγορϋσ 

48 48 

   Τπόλοιπο  την 31/12/2010 775 775 
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Σο μικτό κϋρδοσ 
 

Ωσ αξύα  14.579 15.393 13.595 14.133 

 Ωσ ποςοςτό 
 

επύ των πωλόςεων 12,93% 13,90% 13,09% 13,80% 

επύ του κόςτουσ πωλόςεων 14,84% 16,15% 15,06% 16,01% 

 
25.  Λειτουργικϊ ϋςοδα 

 

Σο λοιπϊ λειτουργικϊ ϋςοδα αναλύονται 
ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     
Κρατικϋσ επιδοτόςεισ 164 189 164 184 

Έςοδα από εκμετϊλλευςη κυλικεύων 151 143 151 143 

Έςοδα από μη τόρηςη όρων ςυμβϊςεων 314 200 314 200 

Έςοδα χρόςησ εγκαταςτϊςεων 114 45 114 45 

Λοιπών πρϊξεων ϋςοδα 42 33 32 32 

Έκτακτα ϋςοδα 46 272 15 270 

Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ  58 70 58 70 

 Έςοδα προβλϋψεων 261 584 261 584 

     
ύνολο 1.150 1.536 1.109 1.528 

      
 
26.  Λειτουργικϊ ϋξοδα 

 

Σο λοιπϊ λειτουργικϊ ϋξοδα αναλύονται 
ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     
Αςφϊλιςτρα Πιςτώςεων Εξαγωγών 57 60 57 60 

Προβλϋψεισ για Έκτακτουσ Κινδύνουσ 460 0 560 0 

Προβλϋψεισ διαφορών φορολογικού 
ελϋγχου 

120 391 120 381 

Λοιπϊ Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 135 390 135 390 

Ζημιϋσ από καταςτροφϋσ αναςφϊλιςτων 
αποθεμϊτων 

84 2.372 84 2.374 

     
ύνολο 856 3.213 956 3.205 

      
 

Οι ςχηματιςθεύςεσ από την Εταιρύα 
προβλϋψεισ που βαρύνουν τα λοιπϊ ϋξοδα 
- ϋξοδα ϋχουν ωσ εξόσ 

 
Υόροσ 

Ειςοδόματοσ 
Λοιπϊ  Έξοδα 

   
Τπόλοιπο  την 1/1/2009 120 209 

   
Μεταβολό χρόςησ  120 315 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2009 240 524 

   
Μεταβολό χρόςησ 120 560 

   
Τπόλοιπο  την 31/12/2010 360 1.084 
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27.  Έξοδα διούκηςησ 

 

Σα ϋξοδα διούκηςησ αναλύονται ωσ 
ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Αμοιβϋσ & Έξοδα Προςωπικού 1.921 1.780 1.555 1.629 

Αμοιβϋσ & Έξοδα Σρύτων 379 195 325 172 

Παροχϋσ Σρύτων 148 147 142 142 

Υόροι & Σϋλη 253 213 240 212 

Διϊφορα Έξοδα 556 788 431 572 

Αποςβϋςεισ Παγύων τοιχεύων 151 250 133 118 

Προβλϋψεισ αποζημύωςησ προςωπικού 554 458 538 63 

Λοιπϋσ προβλϋψεισ εκμετϊλλευςησ 0 49 0 49 

     
ύνολο 3.962 3.880 3.364 2.957 

 
 
 

28.  Έμμεςα ϋξοδα  Διϊθεςησ 
 

Σα ϋξοδα διϊθεςησ αναλύονται ωσ 
ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Αμοιβϋσ & Έξοδα Προςωπικού 1.967 1.808 1.660 1.657 

Αμοιβϋσ & Έξοδα Σρύτων 53 13 0 0 

Παροχϋσ Σρύτων 302 290 287 287 

Υόροι & Σϋλη 5 2 1 1 

Διϊφορα Έξοδα λειτουργύασ & 
προώθηςησ 

1.727 2.650 1485 2.412 

Αποςβϋςεισ Παγύων τοιχεύων 376 399 343 381 

Προβλϋψεισ Εκμετϊλλευςησ 1.255 779 488 700 

Αναλογύα εξόδων λοιπών λειτουργιών 351 344 351 349 

Κόςτοσ αποθεμϊτων αναγνωριςμϋνο ωσ 
ϋξοδο 

160 178 180 178 

     
ύνολο 6.196 6.463 4.795 5.965 

 
 
 
 

Η ανϊλυςη των προβλϋψεων τησ χρόςησ 
αναλύονται ςτον πύνακα Θ 10 των 
ςημειώςεων 
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29.  Άμεςα ϋξοδα διϊθεςησ 

 

Σα ϊμεςα ϋξοδα  διϊθεςησ βαρύνουν το 
κόςτοσ των πωλόςεων και αναλύονται ωσ 
ακολούθωσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Αμοιβϋσ & ϋξοδα προςωπικού 818 795 818 795 

Παροχϋσ Σρύτων 67 112 67 112 

Υόροι & Σϋλη 6 6 6 6 

Διϊφορα Έξοδα 141 119 141 119 

Αποςβϋςεισ 9 9 9 9 

Προβλϋψεισ Εκμεταλλεύςεωσ 0 0 0 0 

Έξοδα κύνηςησ Υορτηγών ψυγεύων 
διανομόσ 

207 218 207 218 

     
ύνολο 1.248 1.259 1.248 1.259 

      
 

30.  Αμοιβϋσ και ϋξοδα προςωπικού  
 

τα πλαύςια τησ ανϊλυςησ αμοιβών και 
εξόδων προςωπικού, παρατύθεται 
πύνακασ με τισ ςυνολικϋσ δαπϊνεσ ανϊ 
κατηγορύα απαςχολούμενων για τα ϋτη 
2010 – 2009: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     
Αμοιβϋσ ημερομύςθιου προςωπικού 5.945 5.730 5.996 5.121 

Ειςφορϋσ & επιβαρύνςεισ ημερομύςθιου 
προςωπικού 1.682 1.657 1.673 1.657 

Κοινωνικϋσ επιβαρύνςεισ και βοηθόματα 180 203 180 185 
     ύνολο ημερομύςθιου προςωπικού 7.807 7.590 7.849 6.963 
     Αμοιβϋσ ϋμμιςθου προςωπικού 6.468 5.960 5.178 5.960 

Ειςφορϋσ & επιβαρύνςεισ ϋμμιςθου 
προςωπικού 1.448 1.370 1.244 1.250 

Κοινωνικϋσ επιβαρύνςεισ και βοηθόματα 181 213 167 213 
     ύνολο ϋμμιςθου προςωπικού 8.097 7.543 6.589 7.423 
 
 
 

    
Γενικό ύνολο 

15.904 15.133 14.438 14.386 
      

Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων ςτoν Όμιλο 
& την εταιρεύα 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

Έμμιςθο 
προςωπικό 

Ημερομύςθιο 
προςωπικό 

Έμμιςθο 
προςωπικό 

Ημερομύςθιο 
προςωπικό 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

270 261 199 224 240 220 199 224 
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31.  Φρηματοοικονομικϊ ϋςοδα   

 

Σα ϋςοδα από επενδύςεισ αναλύονται ωσ 
εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Σόκοι χορηγουμϋνων δανεύων ςτο 
προςωπικό 

16 16 16 16 

Λοιπϊ ϋςοδα κεφαλαύων 3 3 3 3 

     
ύνολο 19 19 19 19 

      
 
 

32.  Φρηματοοικονομικϊ ϋξοδα    
 

Σα χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα αναλύονται 
ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Σόκοι μακροπρόθεςμου δανειςμού 37 290 135 191 

Σόκοι βραχυπρόθεςμου δανειςμού 2.277 767 
 

1.846 730 

Προβλϋψεισ Δεδουλευμϋνων η μη τόκων 3 565 3 565 

Σόκοι χρηματοδοτικών μιςθώςεων 19 0 19 0 

Λοιπϊ χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα 126 72 69 70 

     
ύνολο 2.462 1.695 2.073 1.556 

      

Σο ποςό των τόκων που κεφαλαιοπούηςε ο Όμιλοσ ςτη χρόςη του 2010, ωσ μϋροσ των περιουςιακών 
ςτοιχεύων που πληρούν τισ προώποθϋςεισ, ανϋρχεται ςε  291.416,79 €. Σο ποςό αυτό υπολογύςτηκε με βϊςη 
μϋςο επιτόκιο κεφαλαιοπούηςησ 5,12%. 
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33.  Υόροσ ειςοδόματοσ     

 

Σα ποςϊ των φόρων που επιβαρύνουν την 
χρόςη, ϋχουν ωσ εξόσ: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Σρϋχουςα Υορολογύα 878 274 878 200 

Αναβαλλόμενη Υορολογύα (1.134) 149 (969) 261 

     
ύνολο (256) 423 (91) 461 

      

      
ημειώνεται ότι, ςτα ποςϊ τησ αναβαλλόμενησ φορολογύασ που αναγνωρύςτηκε ςτα αποτελϋςματα 
περιλαμβϊνεται μεταξύ των ϊλλων και η αξύα τησ προςαρμογόσ των μη ςυμψηφιςμϋνων αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώςεων\απαιτόςεων ςτουσ νϋουσ θεςπιςμϋνουσ ςυντελεςτϋσ φορολογύασ ειςοδόματοσ 
που αναφϋρονται ςτη ςημεύωςη Θ 22 . 
 

Ο φόροσ, επύ των κερδών προ φόρων τησ 
Εταιρύασ, διαφϋρει από το θεωρητικό 
ποςό που θα προϋκυπτε χρηςιμοποιώντασ 
τον ςταθμιςμϋνο μϋςο ςυντελεςτό φόρου, 
επύ των κερδών τησ. 
 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

     Κϋρδη προ φόρων 2.272 1.698 3.536 1.997 

υντελεςτόσ φορολογύασ 24% 25% 24% 25% 

Υόροσ ειςοδόματοσ βϊςει εφαρμοςτϋου 
φορολογικού ςυντελεςτό 

545 424 849 499 

Υόροσ που αναλογεύ ςε αφορολόγητα 
ειςοδόματα 

(776) (290) (776) (290) 

Λογιςτικϋσ διαφορϋσ (37) 155 (37) 123 

Εφϊπαξ ειςφορϊ Ν3845/2010 135 0 135 0 

Άλλεσ Μόνιμεσ διαφορϋσ (123) 134 (262) 130 

 
 

    
ύνολο φόρου ειςοδόματοσ (256) 423 (91) 462 
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34.  Μϋριςμα 

 

Σο μϋριςμα, και η διανομό, ό μη αυτού, εύναι αντικεύμενο ϋγκριςησ από την Σακτικό Γενικό υνϋλευςη των 
Μετόχων και δεν ενςωματώνεται ςτισ υποχρεώςεισ αλλϊ περιλαμβϊνεται ςτα ύδια κεφϊλαια τησ Εταιρύασ. 
 

τα πλαύςια τησ ενύςχυςησ τησ χρηματοοικονομικόσ θϋςησ του Ομύλου το Διοικητικό υμβούλιο θα προτεύνει 
ςτην Σακτικό Γενικό υνϋλευςη να μην διανεμηθεύ μϋριςμα από τα κϋρδη τησ χρόςησ 1/1-31/12/2010. 
 

ημειώνεται ‘ότι, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ.2 και 3, του ϊρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 υπϊρχει 
δυνατότητα μη διανομόσ κερδών ςτουσ μετόχουσ τησ Εταιρύασ εφόςον η Γενικό υνϋλευςη το αποφαςύςει με 
πλειοψηφύα 70% τουλϊχιςτον του καταβεβλημϋνου μετοχικού κεφαλαύου. την περύπτωςη που τη μη 
διανομό κερδών την αποφαςύςει η Γενικό υνϋλευςη με πλειοψηφύα 65% τουλϊχιςτον του καταβεβλημϋνου 
μετοχικού κεφαλαύου τότε υπϊρχει η υποχρϋωςη το μη διανεμόμενο μϋριςμα μϋχρι τουλϊχιςτον ποςοςτού 
τριϊντα πϋντε τοισ εκατό (35%) επύ των καθαρών κερδών, ότοι ποςό € 846 χιλιϊδεσ περύπου που 
αντιςτοιχεύ ςε 0,20€ περύπου ανϊ μετοχό, να μεταφερθεύ ςε ειδικό λογαριαςμό αποθεματικού προσ 
κεφαλαιοπούηςη εντόσ τετραετύασ  με ϋκδοςη νϋων μετοχών που παραδύδονται δωρεϊν ςτουσ δικαιούχουσ 
μετόχουσ. 
 

Η απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου για τη μη διανομό μερύςματοσ πϊρθηκε ςτα πλαύςια του νϋου 
αναπτυξιακού προγρϊμματοσ τησ Διούκηςησ όπωσ αυτό εκφρϊζεται ςτο τριετϋσ (2010 – 2012) επιχειρηςιακό 
πλϊνο, και αφορϊ την περαιτϋρω κεφαλαιουχικό επϊρκεια τησ εταιρεύασ. 
 

 
35.  Βαςικϊ κϋρδη ανϊ μετοχό  

 
Σα κϋρδη μετϊ από φόρουσ ανϊ μετοχό υπολογύζονται με τη διαύρεςη του αναλογούντοσ ςτουσ Μετόχουσ τησ 
εταιρεύασ κϋρδουσ ό ζημύασ, με το ςταθμιςμϋνο όρο των ςε κυκλοφορύα μετοχών κατϊ τη διϊρκεια τησ 
χρόςησ. 
 

Ο υπολογιςμόσ των βαςικών κερδών 
ανϊ μετοχό βαςύζεται ςτα ακόλουθα 
δεδομϋνα: 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

     Κϋρδη που αναλογούν ςτουσ 
μετόχουσ τησ μητρικόσ ςε € 

2.528.142,58 1.274.568,52 3.627.823,09 1.535.386,04 

Μϋςοσ ςταθμιςμϋνοσ αριθμόσ 
μετοχών χρόςεωσ για τουσ ςκοπούσ 
των βαςικών κερδών ανϊ μετοχό 

4.058.743 4.058.743 4.058.743 4.058.743 

     Βαςικϊ κϋρδη ανϊ εκδοθεύςα 
μετοχό (ςε Ευρώ) 

0,62289 0,31403 0,89383 0,37829 

      
Σα βαςικϊ κϋρδη ανϊ μετοχό, δεν διαφϋρουν από τα απομειωμϋνα κϋρδη ανϊ μετοχό. 
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36.  Φρηματοοικονομικϊ μϋςα του Ομύλου και τησ εταιρεύασ 

 
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα που περιλαμβϊνονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ του Ομύλου και τησ 
Εταιρεύασ ομαδοποιούνται  ωσ εξόσ: 
 

Κατηγορύεσ χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων 

Ο Όμιλοσ 

Κονδύλια ιςολογιςμού 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 

    
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

   

Δϊνεια και απαιτόςεισ 
Πελϊτεσ  38.236 38.252 

Δϊνεια ςτο προςωπικό 227 243 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω αποτελεςμϊτων 

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και 
ιςοδύναμα 

942 672 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω καθαρόσ θϋςησ 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα 
ωσ κατεχόμενα προσ 
πώληςη 

134 351 

    
ύνολο  39.539 39.518 

    ύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

 39.539 39.518 

    
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ    

Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ ςτο 
αποςβεςμϋνο κόςτοσ 

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 6.632 7.551 

    
ύνολο  6.632 7.551 

    
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ    

Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ ςτο 
αποςβεςμϋνο κόςτοσ 

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ 
υποχρεώςεισ 

10.751 11.988 

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 33.071 34.183 

    
ύνολο  43.822 46.171 

    ύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώςεων 

 50.454 53.722 
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Κατηγορύεσ χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων 

Η Εταιρεύα 

Κονδύλια ιςολογιςμού 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 

    
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

   

Δϊνεια και απαιτόςεισ 
Πελϊτεσ και λοιπϋσ 
εμπορικϋσ απαιτόςεισ 

32.894 33.437 

 Δϊνεια ςτο προςωπικό 227 272 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω αποτελεςμϊτων 

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και 
ιςοδύναμα 

754 509 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω καθαρόσ θϋςησ 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα 
ωσ κατεχόμενα προσ 
πώληςη 

134 351 

   35.967 
ύνολο  34.009 34.569 

    ύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

 34.009 34.569 

    
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ    

Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ ςτο 
αποςβεςμϋνο κόςτοσ 

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 2.784 3.862 

    
ύνολο  2.784 3.862 

    
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ    

Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ ςτο 
αποςβεςμϋνο κόςτοσ 

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ 
υποχρεώςεισ 

10.061 9.530 

Δανειακϋσ υποχρεώςεισ 26.980 30.527 

    
ύνολο  37.041 40.057 

    ύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώςεων 

 39.825 43.919 
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 37.  υναλλαγϋσ με  
ςυνδεδεμϋνα μϋρη  
 

 
τα πλαύςια τησ λειτουργικόσ, επενδυτικόσ και χρηματοδοτικόσ 
δραςτηριότητασ, τα αποθϋματα, οι υπηρεςύεσ, υποχρεώςεισ, απαιτόςεισ, 
ϋςοδα και ϋξοδα του Ομύλου και τησ Εταιρύασ  προϋρχονται εκτόσ των ϊλλων 
και από ςυνδεδεμϋνα μϋρη του Ομύλου και τησ Εταιρύασ. Οι ςυναλλαγϋσ αυτϋσ 
πραγματοποιούνται ςε καθαρϊ εμπορικό βϊςη και ςύμφωνα με τουσ νόμουσ 
τησ αγορϊσ. Ο Όμιλοσ δεν ςυμμετεύχε ςε καμύα ςυναλλαγό αςυνόθουσ φύςεωσ 
ό περιεχομϋνου, η οπούα να εύναι ουςιώδησ για τον ύδιο, ό ςυνδεδεμϋνα μϋρη 
και δεν αποςκοπεύ να ςυμμετϊςχει ςε τϋτοιου εύδουσ ςυναλλαγϋσ ςτο μϋλλον. 
 

 
Οι ςυναλλαγϋσ με 
ςυνδεδεμϋνα μϋρη ϋχουν 
ωσ εξόσ: 

υνδεδεμϋνα μϋρη 
Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

      

Πωλόςεισ Αγαθών 
Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 176 326 68 326 

ύνολο 176 326 68 326 

      

Αγορϋσ Αγαθών 

Μητρικό 2.676 1.128 2.051 991 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 2.057 3.983 974 1.048 

ύνολο 4.733 5.111 3.025 2.039 

      

Δϊνεια από ςυνδεδεμϋνα 
μϋρη 

Μητρικό 39.463 41.421 29.524 34.074 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 240 315 240 315 

ύνολο 39.703 41.736 29.764 34.389 

      

Απαιτόςεισ από 
ςυνδεδεμϋνα μϋρη 

Μητρικό 741 628 587 475 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 434 122 434 61 

ύνολο 1.175 750 1.021 536 

      
Τποχρεώςεισ ςε 

ςυνδεδεμϋνα μϋρη 

Άλλα ςυνδεδεμϋνα μϋρη 892 114 439 51 

ύνολο 892 114 439 51 

       
 
 
38.  Αμοιβϋσ & ςυναλλαγϋσ διευθυντών και  
βαςικών διοικητικών ςτελεχών. 

 

Ο Όμιλοσ Η Εταιρεύα 

31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

      

Αμοιβϋσ & ϋξοδα 
διευθυντικών και βαςικών     

διοικητικών ςτελεχών 

Διευθυντικϊ ςτελϋχη 412 478 412 452 

Βαςικϊ διοικητικϊ 
ςτελϋχη 

493 115 355 96 

ύνολο 905 593 767 548 

       
 
 
  39.  Κεφαλαιουχικϋσ δεςμεύςεισ 

 

Ο Όμιλοσ 

31/12/2010 31/12/2009 

   
Ο Όμιλοσ ϋχει δεςμεύςεισ για την απόκτηςη περιουςιακών ςτοιχεύων, 
εγκαταςτϊςεων και εξοπλιςμού ύψουσ €  χιλ.: 

142 984 
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  40.  Ανειλημμϋνεσ υποχρεώςεισ 
Τποχρεώςεισ λειτουργικών 
μιςθώςεων 

Ο Όμιλοσ 

31/12/2010 31/12/2009 

    Ο Όμιλοσ μιςθώνει μεταφορικϊ μϋςα με 
λειτουργικϋσ μιςθώςεισ. Σα μελλοντικϊ 
ςυνολικϊ πληρωτϋα μιςθώματα ϋχουν 
ωσ εξόσ: 

Κατϊ το πρώτο ϋτοσ 0 13 

Κατϊ το δεύτερο ϋωσ το πϋμπτο 
ϋτοσ 

 0  0 

    
ύνολο  0 13 

     
 
41.  Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ 

 

Δεν υπϊρχουν εκτόσ των παρακϊτω ϊλλεσ επύδικεσ υποθϋςεισ για τισ οπούεσ να εκκρεμούν αποφϊςεισ 
διαιτητικών ό δικαςτικών οργϊνων ό να ϋχει αςκηθεύ αύτηςη ακύρωςησ αποφϊςεων, που ενδϋχεται να ϋχουν 
ςημαντικό επύπτωςη ςτην οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ Εταιρύασ και να μην ϋχει γύνει η 
αντύςτοιχη πρόβλεψη. 
 
 
42.  Επύδικεσ υποθϋςεισ  
 

Τπόθεςη «Papachristos & Handelsgellshaft» 
 

Η Εταιρεύα αυτό (πρόκειται για αποκλειςτικό αντιπρόςωπο τησ εταιρεύασ μασ ςτη Γερμανύα και ϊλλων 
χωρών τησ Δυτικόσ Ευρώπησ για το διϊςτημα 1991 ϋωσ 1994), ϊςκηςε ςτο Πολυμελϋσ Πρωτοδικεύο 
Ιωαννύνων αγωγό, ςυνολικού ποςού 2.054,292,00 €.  Επύ τησ αγωγόσ αυτόσ εκδόθηκε η υπ΄αρύθμ΄ 21τικό 
απόφαςη του ςυγκεκριμϋνου Δικαςτηρύου, η οπούα αφού απϋρριψε οριςμϋνα κονδύλια ύψουσ 586.940,00 €  
ωσ παρϊνομα ό αόριςτα, ανϋβαλε την ϋκδοςη προδικαςτικόσ απόφαςησ και διϋταξε την εξϋταςη μαρτύρων, η 
οπούα περαιώθηκε. 
τη ςυνϋχεια η αντύδικοσ εταιρεύα επανόλθε με αγωγό για το μϋροσ των κονδυλύων που απορρύφθηκαν , και 
επύ τησ οπούασ εκδόθηκε νϋα προδικαςτικό απόφαςη. 
Επύ των δύο προαναφερομϋνων αγωγών, (εκδικϊςτηκαν ςε μετ΄ απόδειξη ςυζότηςη ςτο Πολυμελϋσ 
Πρωτοδικεύο Ιωαννύνων κατϊ τη δικϊςιμη τησ 17/11/2005), εκδόθηκε η υπ΄ αρύθμ΄ 4/2206 απόφαςη του 
αμϋςωσ παραπϊνω Δικαςτηρύου, το οπούο ςυνδύκαςε τισ αγωγϋσ αυτϋσ, και τισ απϋρριψε ςτο ςύνολο τουσ.  
Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ αςκόθηκε ϋφεςη από την αντύδικο εταιρεύα, η οπούα εκδικϊςτηκε ςτο Εφετεύο 
Ιωαννύνων ςτισ 17/9/2008. Με την υπ΄ αρύθμ΄ 356/2008 απόφαςη του Εφετεύου Ιωαννύνων απορρύφθηκε η 
ϋφεςη τησ αντιδύκου. Η αντύδικοσ εταιρεύα διατηρεύ το δικαύωμα ϊςκηςησ αναύρεςησ. 
 
Τπόθεςη «ΜΑΝΣΖΑ – ΜΑΝΣΖΑΒΙΝΟ ΑΒΕΕ» 
 

Η Εταιρεύα αυτό εύχε προ δεκαετύασ αςκόςει αγωγό κατϊ τησ εταιρεύασ μασ ποςού 293.470,00 €.  Η αγωγό 
αυτό εκδικϊςτηκε αρχικώσ ςτο Πολυμελϋσ Πρωτοδικεύο Πατρών, το οπούο κόρυξε εαυτό αναρμόδιο και 
παρϋπεμψε την υπόθεςη ςτο Πολυμελϋσ Πρωτοδικεύο Ιωαννύνων.  Και το τελευταύο όμωσ απϋςχε από την 
εκδύκαςη τησ  αγωγόσ εξ΄ αιτύασ ύπαρξησ τυπικών ςφαλμϊτων ςτην ειςαγωγόσ τησ.  Μϋχρι ςόμερα η αγωγό 
δεν ϋχει επαναφερθεύ και φαύνεται ότι ϋχει εγκαταλειφθεύ. 
 
Τπόθεςη «ΜΑΝΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΤ» 
 

Η Εταιρύα ϊςκηςε κατϊ του Θεόδωρου Μανούςη (πρόκειται για πρώην εργαζόμενο τησ εταιρεύασ) αγωγό 
ύψουσ 100,377,00 €, η οπούα ϋγινε δεκτό με την υπ΄ αρύθμ΄ 396/19997 απόφαςη του Μονομελούσ 
Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων για το ποςό των 94.507,60 €, Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ, ο αντύδικοσ ϊςκηςε 
ϋφεςη, η οπούα απορρύφθηκε με την υπ΄ αρύθμ΄ 63/2001 απόφαςη του Εφετεύου Ιωαννύνων. Περαιτϋρω, η 
Εταιρεύα (ύςτερα από ςχετικό απόφαςη του Μονομελούσ Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων)  ενϋγραψε προςημεύωςη 
για ποςό 146.735,00 € ςε ακύνητο του οφειλϋτη, η οπούα ϋχει όδη τραπεύ ςε υποθόκη. Δεν ϋχει μϋχρι ςόμερα 
δοθεύ εντολό για εκτϋλεςη. 
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Τπόθεςη «ΛΕΟΝΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» 
 

Ο προαναφερόμενοσ (πρώην υπϊλληλοσ τησ Εταιρεύασ) μασ οφεύλει, από ςαφϋςτατα παρϊνομεσ πρϊξεισ που 
ϋλαβαν χώρα κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων του,  ςυνολικό ποςό ϊνω των 185.000,00 €. Πρόκειται για 
υπόλοιπο οφειλόσ, αφού με διϊφορουσ τρόπουσ, ϋχουν επιςτραφεύ οριςμϋνα ποςϊ. 
Σο παραπϊνω οφειλόμενο ποςό εύναι νομικϊ κατοχυρωμϋνο με ςυμβολαιογραφικό ϋγγραφο και αμετϊκλητη 
διαταγό πληρωμόσ του Δικαςτό του Μονομελούσ Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων.  
Κατϊ του προαναφερομϋνου αντιδύκου, ϋχει αςκηθεύ μόνυςη για τισ παρϊνομεσ πρϊξεισ του, και ϋχει 
παραπεμφθεύ για κακούργημα, για το οπούο καταδικϊςτηκε ςε πρώτο βαθμό από το Σριμελϋσ Εφετεύο 
Κακουργημϊτων Ιωαννύνων ςε φυλϊκιςη 7 χρόνων. Εκδικϊςτηκε επύςησ και η ϋφεςη του, χωρύσ όμωσ 
αποτϋλεςμα για αυτόν, παραμϋνοντασ η ύδια ποινό. 
 
Τπόθεςη «ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ» 
 

Κατϊ αυτού (πρόκειται για πρώην αναπληρωτό Γενικό Διευθυντό και υπϊλληλο τησ ΑΣΕ Bank), ϋχει από 
χρόνια αςκηθεύ αγωγό,  με εντολό τησ ΑΣΕ, για το ποςό των 56.980,90 €. Μετϊ την ϋκδοςη προδικαςτικόσ 
απόφαςησ και την ολοκλόρωςη τησ αποδεικτικόσ διαδικαςύασ, η όλη υπόθεςη όλθε ςε μετ΄ απόδειξη 
ςυζότηςη, με αποτϋλεςμα την ϋκδοςη τησ υπ΄ αρύθμ΄ 149/2002 οριςτικό απόφαςη του Πολυμελούσ 
Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων, με την οπούα ϋγινε  μερικϊ δεκτό η αγωγό τησ εταιρεύασ μασ και τησ επιδικϊςτηκε 
το ποςό των 8.223,74 €, νομιμότοκα, από την επύδοςη τησ αγωγόσ. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ  η εταιρεύα 
ϊςκηςε ϋφεςη, η οπούα απορρύφθηκε, με ςυνϋπεια την παραμονό ςε ιςχύ τησ πρωτόδικησ απόφαςησ. Εν τω 
μεταξύ ο οφειλϋτησ απεβύωςε, τα δε περιουςιακϊ του ςτοιχεύα εύναι υποθηκευμϋνα ςε τρύτουσ. 
 
Τπόθεςη «ΣΙΒΓΑΛ Α.Ε» 
 

Κατϊ τησ εταιρεύασ αυτόσ, ϋχει εκδοθεύ, με αύτηςη τησ Εταιρεύασ, η υπ΄ αρύθμ΄ 247/2008 διαταγό πληρωμόσ 
του Δικαςτό του Μονομελούσ Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων για το ποςό των 32.403,46 €.  Η Εταιρεύα ακολουθεύ 
τη διαδικαςύα τησ εκτϋλεςησ. 
 
 
Τπόθεςη «Ι.Κ.Α» 
 

Σο Τποκατϊςτημα Ι.Κ.Α Ιωαννύνων με την υπ’ αριθμ. 218/1991 πρϊξη επιβολόσ ειςφορών ( Π.Ε.Ε. ) ωσ και με 
την υπ’ αριθμ. 1281/1981 πρϊξη επιβολόσ πρόςθετησ επιβϊρυνςησ ειςφορών ( Π.Ε.Π.Ε.Ε. ) του ύδιου 
υποκαταςτόματοσ , επϋβαλε ςε βϊροσ τησ Εταιρύασ, το ποςό των εξόντα οκτώ χιλιϊδων εξακοςύων εξόντα 
εννϋα ευρώ και ϋνδεκα λεπτϊ (€ 68.669,11), ωσ ειςφορϋσ και με την δεύτερη το ποςό των τριϊντα δύο 
χιλιϊδων τετρακοςύων εύκοςι οκτώ ευρώ και ςαρϊντα επτϊ λεπτϊ ( € 32.428,47 ), ωσ προςαύξηςη , επειδό 
δεν αςφϊλιςε η εταιρύα ςτο Ι.Κ.Α. τουσ μεταφορεύσ γϊλακτοσ και μϊλιςτα οι ειςφορϋσ και προςαυξόςεισ 
επεβλόθηςαν αναδρομικϊ από το ϋτοσ 1984. Σο ποςό αυτό κατϋβαλε η εταιρύα ςτο υποκατϊςτημα Ι.Κ.Α. 
Ιωαννύνων. 
Κατϊ των ανωτϋρω πρϊξεων, η εταιρύα υπϋβαλε ϋνςταςη ςτην Σ.Δ.Ε. του Τποκαταςτόματοσ Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων, 
η οπούα απορρύφθηκε με την υπ’ αριθμ. 537/1994 απόφαςό του. 
την ςυνϋχεια αςκόθηκε από την Εταιρεύα προςφυγό ςτο Σριμελϋσ Διοικητικό Πρωτοδικεύο Ιωαννύνων, η 
οπούα ϋγινε δεκτό και αναγνωρύςθηκε ότι η Εταιρύα δεν εύχε υποχρϋωςη αςφϊλιςησ των μεταφορών 
γϊλακτοσ. 
Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ το Τποκατϊςτημα Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων ϊςκηςε ϋφεςη , η οπούα εκδικϊςθηκε τον 
Οκτώβριο του ϋτουσ 2001 και εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 87/2001 απόφαςη του Εφετεύου Ιωαννύνων, η οπούα 
απϋρριψε την ϋφεςη. 
Η Εταιρύα υπϋβαλε ςτο Τποκ/μα Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων, αύτηςη με την οπούα ζητούςε την επιςτροφό του ποςού 
των 359.100 ΕΤΡΩ ωσ αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων νομιμότοκα από την ημϋρα καταβολόσ των επύ μϋρουσ 
ποςών. Μϋχρι ςτιγμόσ μασ κατϋβαλε, ωσ αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα, το ποςό των 173.822,87 ΕΤΡΩ την 23-
4-2000, ενώ μασ οφεύλει ακόμη το ποςό των 256.095,42 ΕΤΡΩ, ωσ αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα, τα οπούα 
αρνόθηκε να μασ καταβϊλει και αςκόςαμε ςτο Σριμελϋσ Διοικητικό Πρωτοδικεύο Ιωαννύνων την από 20-11-
2002 προςφυγό, η οπούα εκκρεμεύ. 
το μεταξύ το Ίδρυμα ϊςκηςε αναύρεςη ςτο .Σ.Ε., η οπούα εκδικϊςθηκε, μετ’ αναβολό, την 26-5-2008, λόγω 
αςθενεύασ  του ειςηγητό Δικαςτό απόφαςη δεν εκδόθηκε και η υπόθεςη  ςυζητόθηκε πϊλι την 20-9-2010 και 
δεν ϋχει εκδοθεύ μϋχρι ςόμερα απόφαςη. Κατϊ την προςωπικό μου εκτύμηςη η αύτηςη αναύρεςησ του Ι.Κ.Α. θα 
απορριφθεύ, χωρύσ να αποκλεύω και αντύθετη εκδοχό. 
Οι ωσ ϊνω ειςφορϋσ και οι πρόςθετεσ επιβαρύνςεισ  καταβλόθηςαν και εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. 173461/25-
1-92 και 173159/19-5-1992 γραμμϊτια εύςπραξησ του Τποκαταςτόματοσ Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων ποςού δϋκα επτϊ 
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εκατομμυρύων (17.000.000)δρχ. ό 49890 ΕΤΡΩ και εξόντα δύο εκατομμύρια ςαρϊντα πϋντε χιλιϊδεσ 
τετρακόςιεσ εξόντα τϋςςερισ (62.045.464) δρχ. ό 182.085 ΕΤΡΩ αντύςτοιχα. 
 
Παρόμοια με την υπ’ αριθμ. 18125/91 Π.Ε.Π.Ε.Ε. του Δ/ντό του Τποκαταςτόματοσ Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων και την 
υπ’ αριθμ. 256/1991 Π.Ε.Π.Ε.Ε. του ύδιου Δ/ντό, επεβλόθηςαν ςε βϊροσ τησ Εταιρύασ ειςφορϋσ και 
προςαυξόςεισ, ύψουσ διακοςύων πϋντε χιλιϊδων, τετρακοςύων εύκοςι εννϋα ευρώ και εύκοςι λεπτϊ 
(205.429,20 €), επειδό η εταιρύα δεν αςφϊλιςε ςτο Ι.Κ.Α. τουσ παραλόπτεσ γϊλακτοσ. 
Κατϊ των ανωτϋρω πρϊξεων τησ Εταιρύασ αςκόθηκαν  ενώπιον τησ Σ.Δ.Ε. του Τποκαταςτόματοσ Ι.Κ.Α. 
Ιωαννύνων ενςτϊςεισ εκ των οπούων εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 639/1995 και 780/1995 αποφϊςεισ τησ Σ.Δ.Ε. 
του Τποκαταςτόματοσ Ι.Κ.Α. Ιωαννύνων, με τισ οπούεσ απερρύφθηςαν οι ενςτϊςεισ τησ Εταιρύασ. 
Κατϊ των ανωτϋρω αποφϊςεων αςκόθηκαν προςφυγϋσ ςτο Σριμελϋσ Διοικητικό Πρωτοδικεύο Ιωαννύνων, οι 
οπούεσ προςδιορύςθηκαν να εκδικαςθούν την 6η Ιουνύου 1999 και εκδόθηςαν οι υπ’ αριθμ. 468/1999 και 
469/1999 αποφϊςεισ του Σριμελούσ Διοικητικού Πρωτοδικεύου Ιωαννύνων οι οπούεσ δϋχθηκαν ότι οι 
μεταφορεύσ γϊλακτοσ υπϊγονται ςτην αςφϊλιςη του Ι.Κ.Α. και ςυνεπώσ οφεύλονται οι ειςφορϋσ. Κατϊ των 
ανωτϋρω αποφϊςεων αςκόθηκαν εφϋςεισ ενώπιον του Σριμελούσ Διοικητικού Εφετεύου Ιωαννύνων, οι οπούεσ 
εκδικϊςθηκαν την 25-4-2001 και απορρύφθηκαν, Αςκόθηκαν δε το ϋτοσ 2002 αιτόςεισ αναιρϋςεωσ, οι οπούεσ 
εκδικϊςθηκαν την 19-11-2007 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1605/2009 απόφαςη του .Σ.Ε. η οπούα απϋρριψε 
τισ αιτόςεισ αναύρεςησ. Για το ανωτϋρω ποςό η Εταιρεύα δεν ςχημϊτιςε πρόβλεψη.           

 
 «Οδικϊ ατυχόματα»    
 

- Υορτηγό αυτοκύνητο τησ Εταιρεύασ, ϋχει εμπλακεύ προ τετραετύασ ςε πολλαπλό αυτοκινητικό ατύχημα, με 
αποτϋλεςμα την ύπαρξη νεκρού και πολλών τραυματιών. Οι επιβϊτεσ του ενόσ οχόματοσ ςτρϊφηκαν με 
αγωγό κατϊ τησ εταιρεύασ, τα δε ποςϊ που Πρωτοδύκωσ τουσ επιδικϊςτηκαν καλύπτονται πλόρωσ από την 
ΑΣΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΕ. Ήδη ϋχει εκδικαςτεύ ϋφεςό τουσ και αναμϋνεται απόφαςη. Ακόμη δε, αναμϋνεται 
αγωγό από επιβϊτη και δεύτερου οχόματοσ. 
- Υορτηγό αυτοκύνητο τησ εταιρεύασ , ϋχει επύςησ εμπλακεύ ςε οδικό ατύχημα, και αναμϋνονται αποφϊςεισ 
αγωγών που εκδικϊςτηκαν ςε πρώτο βαθμό ςτην Αθόνα. 
Η Εταιρεύα εκτιμϊ ότι, τα πϊςησ φύςησ ϋξοδα αποζημιώςεων, θα καλυφθούν από την «Αγροτικό 
Αςφαλιςτικό Α.Ε» 
 
ημειώνεται ότι, ςτην Νομικό Τπηρεςύα τησ εταιρεύασ, βρύςκονται ςυναλλαγματικϋσ ύψουσ 80.000 ,00 € 
περύπου, οι οπούεσ απεικονύζουν οφειλϋσ παραγωγών προσ την εταιρεύα μασ. Για τισ παραπϊνω 
ςυναλλαγματικϋσ ϋχουν όδη εκδοθεύ εντολϋσ πληρωμόσ.   

 

Εγγυόςεισ – Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ  Αξύα 
Ύψοσ      

ςχετικόσ 
υποχρϋωςησ 

   
Δεςμεύςεισ κεφαλαύου   

Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςε Ιδιώτεσ 3 3 

Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςτο Δημόςιο 66 66 

Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ (ομιλικϋσ) 4.500 4.500 

Δεςμευμϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα   

Ενεχυριαςμϋνα περιουςιακϊ ςτοιχεύα (ομιλικϋσ) 77.406 39.703 

   
 
 
 
43.  Γεγονότα μετϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ του Ιςολογιςμού 

 
Με ςχετικϋσ αποφϊςεισ των Διοικητικών υμβουλύων, α) τησ εταιρεύασ απόφαςη Νο 1/10-01-2011, και β) 
τησ θυγατρικόσ απόφαςη Νο 1/10-01-2011δρομολογόθηκε, η εντόσ του 2011 κατϊρτιςη ςχεδύου ςύμβαςησ 
ςυγχώνευςησ με απορρόφηςη τησ θυγατρικόσ, από την εταιρεύα. Η απορρόφηςη θα ςυντελεςτεύ ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 69 – 78 του Κ.Ν 2190/1920  περύ  ΑΕ & ΕΠΕ, και του Ν. 2166/1993 , όπωσ 
ιςχύουν  ςόμερα, με λογιςτικό ενοπούηςη των περιουςιακών ςτοιχεύων τησ θυγατρικόσ, όπωσ αυτϊ 
εμφανύζονται ςτον ιςολογιςμό μεταςχηματιςμού, που ςυντϊχθηκε για το ςκοπό αυτό, με ημερομηνύα 31 
Ιανουαρύου 2011, και εγκρύθηκε με απόφαςη του Δ. τησ 14/02/2011. Η εταιρεύα κατϋχει το ςύνολο του 
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Μετοχικού τησ Κεφαλαύου τησ θυγατρικόσ (100%) και θα εφαρμοςτούν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 78 του Κ.Ν 
2190/1920 .  

Ο ιςολογιςμόσ μεταςχηματιςμού τησ θυγατρικόσ θα  ελεγχθεύ από τον Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΦΕΙΛΑ ΑΜ ΟΕΛ 12831, και βϊςει των  ςχετικών εκθϋςεων εκτύμηςησ τησ λογιςτικόσ αξύασ των 
περιουςιακών ςτοιχεύων τησ, θα προχωρόςουν οι εταιρεύεσ ςτην  απορρόφηςη,  η δε τελικό απόφαςη τησ 
ςυγχώνευςησ δια τησ απορροφόςεωσ,  θα ληφθεύ από τα Νόμιμα Όργανα  των εταιρειών ςύμφωνα με τον 
νόμο   Κ.Ν 2190/1920 περύ  ΑΕ & ΕΠΕ  . 
 
 

Η Διούκηςη τησ Εταιρύασ διαβεβαιώνει ότι δεν ϋχει ςυμβεύ κϊποιο γεγονόσ πϋραν του ανωτϋρω το 
οπούο να επηρεϊζει ςηµαντικϊ την οικονοµικό διϊρθρωςη ό την επιχειρηµατικό πορεύα τησ 
Εταιρύασ από τισ 31/12/2010 µϋχρι και την ημερομηνύα ςύνταξησ του παρόντοσ. 
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Ι.  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

 
Σο γενικό πρόγραμμα διαχεύριςησ κινδύνων του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ, εςτιϊζεται ςτη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματοπιςτωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιςτοποιόςει την ενδεχόμενη 
αρνητικό τουσ επύδραςη ςτη χρηματοοικονομικό απόδοςη  του Ομύλου και τησ Εταιρύασ. 
 

Η διαχεύριςη κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Διούκηςη του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ, η οπούα λειτουργεύ 
με ςυγκεκριμϋνουσ κανόνεσ που ϋχουν εγκριθεύ από το Διοικητικό υμβούλιο.  Σο Διοικητικό υμβούλιο 
παρϋχει οδηγύεσ και κατευθύνςεισ για την γενικό διαχεύριςη του κινδύνου, καθώσ και ειδικϋσ οδηγύεσ για την 
διαχεύριςη ςυγκεκριμϋνων κινδύνων όπωσ ο ςυναλλαγματικόσ κύνδυνοσ, ο κύνδυνοσ επιτοκύου και ο 
πιςτωτικόσ κύνδυνοσ. 
 

Η διαδικαςύα που ακολουθεύται εύναι η παρακϊτω: 
- Αξιολόγηςη των κινδύνων που ςχετύζονται με τισ δραςτηριότητεσ και τισ λειτουργύεσ του Ομύλου. 
- χεδιαςμόσ τησ μεθοδολογύασ και επιλογό των κατϊλληλων ενεργειών ό / και χρηματοοικονομικών 

προώόντων για την μεύωςη των κινδύνων. 
-  Εκτϋλεςη - εφαρμογό, ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που ϋχει εγκριθεύ από τη διούκηςη, τησ 

διαδικαςύασ διαχεύριςησ κινδύνων. 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο  δεν εγκρύνει την εκτϋλεςη ςυναλλαγών κερδοςκοπικού χαρακτόρα ό ςυναλλαγών 
που δε ςχετύζονται με τισ εμπορικϋσ, επενδυτικϋσ ό δανειοληπτικϋσ δραςτηριότητεσ τησ Εταιρεύασ. Σα 
χρηματοοικονομικϊ προώόντα που χρηςιμοποιεύ η Εταιρεύα αποτελούνται κυρύωσ από καταθϋςεισ ςε 
τρϊπεζεσ, λογαριαςμούσ ειςπρακτϋουσ και πληρωτϋουσ, δϊνεια, μερύςματα πληρωτϋα και υποχρεώςεισ που 
προκύπτουν από ςυμβόλαια χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ. 

 
 
Παρϊγοντεσ χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Ο Όμιλοσ εκτύθεται ςε χρηματοοικονομικούσ κινδύνουσ όπωσ: 
- α) πιςτωτικόσ κύνδυνοσ   
- β) κύνδυνοσ αγορϊσ  
- γ) κύνδυνο ρευςτότητασ.   

 
 
α)  Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ 
 

Ο Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ ςυνύςταται ςτην πιθανότητα κϊποιοσ αντιςυμβαλλόμενοσ να προκαλϋςει ςτον όμιλο 
και την Εταιρεύα οικονομικό ζημιϊ εξαιτύασ τησ αθϋτηςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων.  
Ο μϋγιςτοσ πιςτωτικόσ κύνδυνοσ κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ τησ κατϊςταςησ τησ χρηματοοικονομικόσ 
θϋςησ, εύναι η λογιςτικό αξύα των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων. 
, 
 
 

Οι απαιτόςεισ από πελϊτεσ εύναι μϋγεθοσ το οπούο μπορεύ να επηρεϊςει αρνητικϊ την ομαλό ρευςτότητα 
του Ομύλου και τησ Εταιρεύασ.  
Ο Όμιλοσ και η Εταιρεύα ϋχουν θεςπύςει και εφαρμόζουν διαδικαςύεσ πιςτωτικού ελϋγχου με ςτόχο την 
ελαχιςτοπούηςη των επιςφαλειών και την ϊμεςη κϊλυψη των απαιτόςεων με αξιόγραφα. Οι πωλόςεισ 
χονδρικόσ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με αξιολογημϋνο ιςτορικό πιςτώςεων οι δε απαιτόςεισ καλύπτονται 
κατϊ ςημαντικό ποςοςτό από τραπεζικϋσ εγγυόςεισ και επιταγϋσ τρύτων μεγϊλησ διαςπορϊσ.  
Η χρηματοοικονομικό κατϊςταςη των πελατών παρακολουθεύται διαρκώσ από την εταιρεύα ελϋγχοντασ το 
μϋγεθοσ τησ παροχόσ των πιςτώςεων, καθώσ και τα πιςτωτικϊ όρια των λογαριαςμών. Όταν κρύνεται 
απαραύτητο, ζητεύται επιπλϋον εξαςφϊλιςη με εγγυόςεισ.  
Όπου διαπιςτώνεται πιθανότητα μη εύςπραξησ των απαιτόςεων γύνονται προβλϋψεισ για επιςφϊλειεσ. Η 
διούκηςη του Ομύλου προϋβη ςτη διενϋργεια ςχηματιςμού προβλϋψεων ύψουσ 2.152 χιλ. €,  
χρηςιμοποιώντασ ωσ εκτύμηςη τη μϋθοδο ενηλικύωςησ των υπολούπων.  Πϋραν τούτου θεωρεύ, ότι δεν 
υπϊρχει κανϋνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κύνδυνοσ, που να μην καλύπτεται όδη από κϊποια εξαςφϊλιςη. 
(Βλϋπε ςχετικϊ παραπϊνω ςτη ημ: Θ 10). 
 
 

Σα ταμειακϊ Διαθϋςιμα αφορούν βραχυχρόνιεσ, υψηλόσ ευκολύασ ρευςτοπούηςησ επενδύςεισ, που εύναι 
εύκολα μετατρϋψιμεσ ςε μετρητϊ και εύναι τόςο κοντϊ ςτη λόξη τουσ που εμφανύζουν αμελητϋο κύνδυνο για 
αλλαγϋσ ςτην αποτύμηςό τουσ κατϊ το χρόνο τησ ρευςτοπούηςόσ τουσ. 
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Σα Φρεόγραφα που ϋχουν ταξινομηθεύ ωσ διαθϋςιμα προσ Πώληςη, αφορούν τοποθετόςεισ ςε μετοχϋσ 
ειςηγμϋνεσ ςτο Φ.Α.Α και εκτιμϊται ότι δεν εκθϋτουν τον Όμιλο και την Εταιρεύα ςε ςημαντικό κύνδυνο. 
 
 

Σα Δϊνεια περιλαμβϊνουν δϊνεια χορηγηθϋντα ςτο προςωπικό, τα οπούα εύτε αποπληρώνονται μϋςω 
παρακρϊτηςησ δόςεων από τη μιςθοδοςύα, εύτε ςυμψηφύζονται με την αποζημύωςη λόγω ςυνταξιοδότηςησ. 
Σα παραπϊνω δϊνεια εκτιμϊται ότι δεν εκθϋτουν τον Όμιλο και την Εταιρεύα ςε πιςτωτικό κύνδυνο 

 
 
 

Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

Ο Όμιλοσ 

Κονδύλια ιςολογιςμού 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 

    
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

   

Δϊνεια και απαιτόςεισ 

Πελϊτεσ και λοιπϋσ 
εμπορικϋσ απαιτόςεισ 

38.236 38.252 

Δϊνεια ςτο προςωπικό 227 243 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω αποτελεςμϊτων 

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και 
ιςοδύναμα 

942 672 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω καθαρόσ θϋςησ 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα 
ωσ κατεχόμενα προσ 
πώληςη 

134 351 

    ύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

 39.539 39.518 

     
 
 
 

Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

Η Εταιρεύα 

Κονδύλια ιςολογιςμού 
1/1-

31/12/2010 
1/1-

31/12/2009 

    
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

   

Δϊνεια και απαιτόςεισ 

Πελϊτεσ και λοιπϋσ 
εμπορικϋσ απαιτόςεισ 

32.894 33.437 

Δϊνεια ςτο προςωπικό 227 272 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω αποτελεςμϊτων 

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και 
ιςοδύναμα 

754 509 

Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτην 
εύλογη αξύα μϋςω καθαρόσ θϋςησ 

Φρεόγραφα ταξινομηθϋντα 
ωσ κατεχόμενα προσ 
πώληςη 

134 351 

   35.967 ύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουςιακών ςτοιχεύων 

 34.009 34.569 
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υμβόλαιο πιςτωτικόσ αςφϊλιςησ χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων: 

Αςφαλιςτικό Εταιρύα ΑΣΕ Αςφαλιςτικό 

Αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο αναφορϊσ 10768001980 

Γενικό περιγραφό κϊλυψησ 
Αςφϊλιςη περιεχομϋνου Φρηματοκιβωτύου κατϊ κινδύνων 
Κλοπόσ ό Διϊρρηξησ 

Αςφαλιζόμενα αντικεύμενα 
Επιταγϋσ, υναλλαγματικϋσ, Ένςημα, Φαρτόςημα, Γραμματόςημα, 
Μετρητϊ, τρϋχουςασ κυκλοφορύασ 

υνολικό Αςφαλιςτικό ποςό 10.030.000,00 € 

Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ τραπεζών (από 
πελϊτεσ) ςτισ 31/12/2010 

9.238.201,70 € 

 

 

Για τισ λοιπϋσ απαιτόςεισ όπωσ και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα, η Εταιρύα δεν εκτύθεται 
ςε ςημαντικό πιςτωτικό κύνδυνο.  

 
 
β) Κύνδυνοσ αγορϊσ 
 

Ωσ κύνδυνοσ αγορϊσ ορύζεται ο κύνδυνοσ ςτη βϊςη του οπούου η εύλογη αξύα ό οι μελλοντικϋσ ταμιακϋσ ροϋσ 
των χρηματοοικονομικών μϋςων τησ Εταιρύασ ενδϋχεται να παρουςιϊςουν διακυμϊνςεισ εξαιτύασ 
μεταβολών ςτισ τιμϋσ τησ αγορϊσ.  
 

Ο εν λόγω κύνδυνοσ για την Εταιρύα εςτιϊζεται ςε τρύα βαςικϊ εύδη κινδύνων:  
 

1.  υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ 
 

Ο Όμιλοσ  δραςτηριοποιεύται ςε ποςοςτό 95% ςτην Ελλϊδα και τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ, οι δε αγορϋσ τησ 
προϋρχονται αποκλειςτικϊ από την Ελλϊδα και τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ όπου  κυρύαρχο νόμιςμα εύναι το 
Ευρώ. Ωσ εκ τούτου, δεν εκτύθεται ςε ςοβαρϋσ  διακυμϊνςεισ ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών. 
 

2. Κύνδυνοσ επιτοκύου 
 

Επιδύωξη του ομύλου και τησ εταιρεύασ, εύναι η επύτευξη τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ μεταξύ του κόςτουσ 
δανειςμού και των τυχόν επιπτώςεων ςτα κϋρδη και τισ ταμειακϋσ ροϋσ που μπορεύ να επιφϋρουν οι 
μεταβολϋσ των επιτοκύων. Ο όμιλοσ και η εταιρεύα παρακολουθούν και διαχειρύζονται το δανειςμό, 
προβαύνοντασ ςτη ςυνδυαςμϋνη χρόςη βραχυπρόθεςμου και μακροπρόθεςμου δανειςμού. Πολιτικό τουσ 
εύναι να παρακολουθούν διαρκώσ τισ τϊςεισ των επιτοκύων καθώσ και τισ χρηματοδοτικϋσ τουσ ανϊγκεσ. 
            

Οι δανειακϋσ υποχρεώςεισ του ομύλου και τησ εταιρύασ ςυνδϋονται με κυμαινόμενα και ςταθερϊ επιτόκια τα 
οπούα ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ μπορούν εύτε να παραμεύνουν ό να μετατραπούν ςε 
κυμαινόμενα και ςταθερϊ.  

 

Σο επιτόκιο του βραχυπρόθεςμου δανειςμού καθορύζεται ςαν διατραπεζικό προςφερόμενο επιτόκιο κατϊ 
την ημερομηνύα του δανειςμού πλϋον ενόσ προκαθοριςμϋνου περιθωρύου. 

Η αναλογύα μεταξύ του δανειςμού με ςταθερό επιτόκιο και του δανειςμού με κυμαινόμενο επιτόκιο 
ελϋγχεται και καθορύζεται από την κατευθυντόρια πολιτικό ςε ςχϋςη με τα επενδυτικϊ ςχϋδια και τισ 
ανϊγκεσ κεφαλαύου κύνηςησ τησ εταιρεύασ. το τϋλοσ τησ χρόςησ, το 12% του δανειςμού αφορϊ 
μακροπρόθεςμο δανειςμό με ςταθερό επιτόκιο και το 88% βραχυπρόθεςμο δανειςμό με κυμαινόμενο 
 

ε ημερόςια βϊςη, το κεφϊλαιο κύνηςησ καλύπτεται κατϊ κύριο λόγο από τισ λειτουργικϋσ ταμειακϋσ ροϋσ 
και από τισ υπϊρχουςεσ τραπεζικϋσ γραμμϋσ πύςτωςησ προσ εξαςφϊλιςη βραχυπρόθεςμου δανειςμού. 
Η Εταιρύα δεν χρηςιμοποιεύ χρηματοοικονομικϊ παρϊγωγα. Όπωσ και ςτο προηγούμενο ϋτοσ τα λοιπϊ 
χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα και οι λοιπϋσ χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ δεν επηρεϊζονται 
ςημαντικϊ από τιμϋσ επιτοκύων. 
 

Η ϋκθεςη του Ομύλου και τησ εταιρεύασ ςτον κύνδυνο των επιτοκύων, διαφϋρει κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ 
ανϊλογα με τον όγκο των ςχετικών ϋντοκων ςυναλλαγών και υπολούπων. Παρόλα αυτϊ, η παρακϊτω 
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ανϊλυςη, αν και προςεγγιςτικό, θεωρεύται αντιπροςωπευτικό τησ ϋκθεςησ του ομύλου και τησ εταιρεύασ ςτον 
κύνδυνο επιτοκύου. 
 
  
Ο πύνακασ ςυνοψύζει την ϋκθεςη του 
Ομύλου ςτον κύνδυνο των επιτοκύων  
 

Ο Όμιλοσ 2010 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα με 
ςταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα ύνολο 

     α) Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

    

Δϊνεια και απαιτόςεισ 0 0 38.236 38.236 

Σαμειακϊ ιςοδύναμα και διαθϋςιμα 942 0 0 942 

     ύνολο (α) 942 0 38.236 39.178 

     β) Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ     

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 0 0 10.752 10.752 

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 6.632 0 0 6.632 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 33.071 0 0 33.071 
      ύνολο (β) 39.703 0 10.333 50.455 

     Τπόλοιπο ϋκθεςησ (α) – (β) -38.761    

      
 

 
Ο πύνακασ ςυνοψύζει την ϋκθεςη του 
Ομύλου ςτον κύνδυνο των επιτοκύων  
 

Ο Όμιλοσ 2009 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα με 
ςταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα ύνολο 

     α) Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

    

Δϊνεια και απαιτόςεισ 0 0 38.680 37.680 

Σαμειακϊ ιςοδύναμα και διαθϋςιμα 672 0 0 672 

     ύνολο (α) 672 0 38.680 37.352 

     β) Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ     

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 0 0 10.333 10.333 

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 7.551 0 0 7.551 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 34.183 0 0 34.183 
      ύνολο (β) 41.734 0 10.333 52.067 

     Τπόλοιπο ϋκθεςησ (α) – (β) -41.062    
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Ο πύνακασ ςυνοψύζει την ϋκθεςη τησ 
Εταιρεύασ ςτον κύνδυνο των επιτοκύων  
 

Η Εταιρεύα   2010 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα με 
ςταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα ύνολο 

     α) Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

    

Δϊνεια και απαιτόςεισ 0 0 32.894 32.894 

Σαμειακϊ ιςοδύναμα και διαθϋςιμα 755 0 0 754 

     ύνολο (α) 755 0 32.894 33.648 

     β) Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ     

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 0 0 10.061 10.061 

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 2.784 0 0 2.784 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 26.890 0 26.890 26.890 
      ύνολο (β) 29.674 0 36.951 39.735 

     Τπόλοιπο ϋκθεςησ (α) – (β) -28.919    

      
 
Ο πύνακασ ςυνοψύζει την ϋκθεςη τησ 
Εταιρεύασ ςτον κύνδυνο των επιτοκύων  
 

Η Εταιρύα 2009 

Έντοκα με 
μεταβλητό 

επιτόκιο 

Έντοκα 
με 

ςταθερό 
επιτόκιο 

Άτοκα ύνολο 

     α) Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 

    

Δϊνεια και απαιτόςεισ 0 0 35.458 35.458 

Σαμειακϊ ιςοδύναμα και διαθϋςιμα 509 0 0 509 

     ύνολο (α) 509 0 35.458 35.967 

     β) Φρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ     

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 0 0 3.472 3.472 

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 3.862 0 0 3.862 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 30.527 0 0 30.527 
      ύνολο (β) 34.389 0 3.472 37.861 

     Τπόλοιο ϋκθεςησ (α) – (β) -33.880    
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Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ κύνδυνου επιτοκύου Ομύλου  
 

Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την ευαιςθηςύα του αποτελϋςματοσ 
καθώσ και των ιδύων κεφαλαύων, ςε μια λογικό μεταβολό του επιτοκύου 
τησ τϊξεωσ του +/- 200 μονϊδων βϊςησ,  (2009: +/- 200). Οι αλλαγϋσ ςτα 
επιτόκια εκτιμϊται ότι κινούνται ςε μύα λογικό βϊςη ςε ςχϋςη με τισ 
πρόςφατεσ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ. 

2010 2009 

+ /- +/- 

    

ςτα αποτελϋςματα 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 603 +/- 624 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 23,85% +/- 48,94% 

    

τα ύδια κεφϊλαια 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 603 +/- 624 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 2,10% +/- 2,36% 

     
 
Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ κύνδυνου επιτοκύου Εταιρεύασ  
 

Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την ευαιςθηςύα του αποτελϋςματοσ 
καθώσ και των ιδύων κεφαλαύων, ςε μια λογικό μεταβολό του επιτοκύου τησ 
τϊξεωσ του +/- 200 μονϊδων βϊςησ,  (2009: +/- 200). Οι αλλαγϋσ ςτα 
επιτόκια εκτιμϊται ότι κινούνται ςε μύα λογικό βϊςη ςε ςχϋςη με τισ 
πρόςφατεσ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ. 

2010 2009 

+ /- +/- 

    

ςτα αποτελϋςματα 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 452 +/- 516 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 12,46% +/- 33,59% 

    

τα ύδια κεφϊλαια 
Ποςοτικό επύδραςη +/- 452 +/- 516 

Ποςοςτιαύα επύδραςη +/- 1,50% +/- 1,93% 

     
 
3. Κύνδυνοσ Διακύμανςησ Σιμών Πρώτων Τλών  
 

Ο κύνδυνοσ των τιμών ςυνύςταται αφενόσ μεν ςτη διακύμανςη των τιμών των πρώτων  υλών που αποτελούν 
την κύρια δαπϊνη τησ εταιρεύασ και αφορούν ςτο 80% του κόςτουσ παραγωγόσ, αφετϋρου δε ςτην 
ειςοδηματικό πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ που ενδεχομϋνωσ μπορεύ να οδηγόςει ςε ςυρρύκνωςη των 
καταναλωτικών δαπανών και πτωτικό τϊςη των πωλόςεων. 
Εϊν οι δαπϊνεσ προμόθειασ των πρώτων υλών αυξηθούν ςε ποςοςτό μεγαλύτερο του ποςοςτού μεταβολόσ 
των τιμών διϊθεςησ των προώόντων, το γεγονόσ αυτό ενδϋχεται να ϋχει αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτην 
κερδοφορύα. 

 
Ο Όμιλοσ  και η εταιρεύα δεν εκτύθενται ςε ςημαντικό βαθμό ςε κινδύνουσ ϊλλων τιμών.  
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γ) Κύνδυνοσ ρευςτότητασ 
 
Ο κύνδυνοσ ρευςτότητασ ςυνύςταται ςτον κύνδυνο, ο Όμιλοσ και Εταιρεύα να μη μπορϋςουν να εκπληρώςουν 
εμπρόθεςμα τισ χρηματοοικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. 
 

Η ςυνετό διαχεύριςη τησ ρευςτότητασ επιτυγχϊνεται με την ύπαρξη του κατϊλληλου ςυνδυαςμού ρευςτών 
διαθεςύμων και εγκεκριμϋνων τραπεζικών πιςτώςεων. Ο Όμιλοσ  ελϋγχει διαρκώσ το ποςό του 
βραχυπρόθεςμου δανειςμού καθώσ και την αναλογύα αυτού προσ τισ ςυνολικϋσ υποχρεώςεισ, τη ςύνθεςη 
των ςυνολικών υποχρεώςεων, και διαχειρύζεται τουσ κινδύνουσ που μπορεύ να δημιουργηθούν από ϋλλειψη 
επαρκούσ ρευςτότητασ φροντύζοντασ να υπϊρχουν πϊντα εξαςφαλιςμϋνεσ τραπεζικϋσ πιςτώςεισ προσ 
χρόςη. 
 

Οι υπϊρχουςεσ διαθϋςιμεσ αχρηςιμοπούητεσ εγκεκριμϋνεσ τραπεζικϋσ πιςτώςεισ προσ τον Όμιλο, εύναι 
επαρκεύσ ώςτε να αντιμετωπιςτεύ οποιαδόποτε πιθανό ϋλλειψη ταμειακών διαθεςύμων. 
 

Ο Όμιλοσ φροντύζει να διαχειρύζεται το κεφϊλαιο κύνηςησ με τϋτοιον τρόπο ώςτε να ελαχιςτοποιούνται οι 
πιθανού κύνδυνοι ρευςτότητασ και ταμειακών ειςροών. Οι ανϊγκεσ ρευςτότητασ παρακολουθούνται ςε 
καθημερινό βϊςη  και ο προγραμματιςμόσ πληρωμών ςε εβδομαδιαύα και μηνιαύα βϊςη. Η ληκτότητα των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων την 31/12/2010 και 31/12/2009 αναλύεται ωσ εξόσ: 

 
 

Φρηματοοικονομικό υποχρϋωςη   
31η Δεκεμβρύου 2010 

Ο Όμιλοσ 

Βραχυπρόθεςμεσ Μακροπρόθεςμεσ 

ύνολο 
Εντόσ 6 
μηνών 

6 ϋωσ 12 
μόνεσ 

Από 1-5 
ϋτη 

Αργότερα 
από 5 ϋτη 

      Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

0 1.048 3.767 1.817 6.632 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

33.071 0 0 0 33.071 

Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ 10.564 138 51 0 10.751 

      
ύνολα 43.635 1.186 3.818 1.817 50.454 

       
 

 
Φρηματοοικονομικό υποχρϋωςη   
31η Δεκεμβρύου 2010 

Η Εταιρεύα 

Βραχυπρόθεςμεσ Μακροπρόθεςμεσ 

ύνολο 
Εντόσ 6 
μηνών 

6 ϋωσ 12 
μόνεσ 

Από 1-5 
ϋτη 

Αργότερα 
από 5 ϋτη 

      Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

0 1.048 1.736 0 2.784 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

26.980 0 0 0 26.980 

Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ 9.873 138 50 0 10.061 

      
ύνολα 36.853 1.186 1.786 0 39.825 
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Φρηματοοικονομικό υποχρϋωςη   
31η Δεκεμβρύου 2009 

Ο Όμιλοσ 

Βραχυπρόθεςμεσ Μακροπρόθεςμεσ 

ύνολο 
Εντόσ 6 
μηνών 

6 ϋωσ 12 
μόνεσ 

Από 1-5 
ϋτη 

Αργότερα 
από 5 ϋτη 

      Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

0 992 4.550 2.009 7.551 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

34.183 0 0 0 34.183 

Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ 7.336 2.997 0 0 10.333 

      
 41.519 3.989 4.550 2.009 52.067 

 
 

Φρηματοοικονομικό υποχρϋωςη   
31η Δεκεμβρύου 2009 

Η Εταιρεύα 

Βραχυπρόθεςμεσ Μακροπρόθεςμεσ 

ύνολο 
Εντόσ 6 
μηνών 

6 ϋωσ 12 
μόνεσ 

Από 1-5 
ϋτη 

Αργότερα 
από 5 ϋτη 

   ετη   Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

0 992 2.631 239 3.862 

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ 
υποχρεώςεισ 

30.527 0 0 0 30.527 

Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ 2.435 1.037 0 0 3.472 

      
 32.962 2.029 2.631 239 37.861 

       
Οι παραπϊνω πύνακεσ περιϋχουν μύα ανϊλυςη των μη προεξοφλημϋνων μεικτών ταμειακών ροών των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων ςύμφωνα με τη ςυμβατικό τουσ λόξη. Οι ροϋσ αυτϋσ ενδϋχεται να 
διαφϋρουν από τισ λογιςτικϋσ αξύεσ των υποχρεώςεων κατϊ την ημερομηνύα του ιςολογιςμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


