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Α. ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππ κβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ
Ησάλληλα 30 Καξηίνπ 2010
Θχξηνη Κέηνρνη,
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ», παξνπζηάδεη ηελ έθζεζή
ηνπ γηα ηηο εηήζηεο Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009.
Ζ ρξήζε πνπ έιεμε είλαη ε ηεζζαξαθνζηή δεχηεξε ζηε ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη δηάζηεκα απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 κέρξη
31ε Γεθεκβξίνπ 2009.
Νη Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ κε βάζεη ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο.
1. Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Νκίινπ θαη Κεηξηθήο
Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ην 2009 αλήιζαλ ζε € 110.712 ρηι. έλαληη € 110.380 ρηι. ην 2008,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε 0,30% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο
ζπγαηξηθήο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ» κε πσιήζεηο γηα ην 2009 € 8.279 ρηι. θαη ζπκκεηνρή 7,48 %. Νη πσιήζεηο ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΒΓΖ» παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 7,20 % ζε ζρέζε κε ην 2008, θαη αλήιζαλ ζε €
102.434 ρηι. έλαληη € 110.380 ρηι. ην 2008.
Ρα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, απνζβέζεσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΡDA) ηνπ Νκίινπ κεηψζεθαλ θαηά € 29,00 % θαη
δηακνξθψζεθαλ ζε € 5.398 ρηι. έλαληη 7.603 ην 2008. Ζ ζπκκεηνρή ηεο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ» ζην απνηέιεζκα απηφ αλήιζε
ζε € (51) ρηι. Ζ κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο νθείιεηαη θαηά € 846 ρηι ζηε κείσζε ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ ηεο
κεηξηθήο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ, θαη θαηά € 1.457 ρηι. ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
ηεο, ζηηο νπνίεο πιελ ησλ ζπλήζσλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θφζηνο θαηαζηξνθήο αλαζθάιηζησλ
απνζεκάησλ, θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο € 2.373 ρηι. κε αληηζηάζκηζε ρξεζηκνπνίεζεο πξνβιέςεσλ € 1.200 ρηι.
πεξίπνπ.
Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε € 1.698 ρηι. έλαληη € 1.860 ρηι. ην 2008 κεησκέλα θαηά 8,71 % ζε ζρέζε
κε ην 2008. Ζ ζπκκεηνρή ηεο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ» ζην απνηέιεζκα απηφ αλήιζε ζε € (299) ρηι. Ρα θέξδε πξν θφξσλ ηεο
ζπγαηξηθήο επηβαξχλζεθαλ επί πιένλ απφ έμνδα ίδξπζεο € 300 ρηι. πεξίπνπ, θαη έμνδα απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
(αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ψξηκσλ δηθαησκάησλ) € 395 ρηι. Ζ κεηξηθή εηαηξεία παξνπζίαζε θεξδνθνξία ηεο ηάμεο ηνπ
7,37 % κε θέξδε πξν θφξσλ € 1.997 ρηι. έλαληη € 1.860 ηνπ 2008. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ.
Ρα θαζαξά θέξδε ηνπ Νκίινπ κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε € 1.275 ρηι. έλαληη € 1.881 ρηι. ην 2008, κεησκέλα θαηά
32,22 %. Ρα θαζαξά θέξδε ηεο κεηξηθήο εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά 18,34 % θαη αλήιζαλ ζε € 1.536 ρηι. έλαληη €
1.881 ρηι. ην 2008.
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 423 ρηι. έλαληη € (21) ην 2008, ελψ ν ηξέρσλ θφξνο
εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζε € 274 ρηι. έλαληη € 341 ρηι. ην 2008. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζπγαηξηθήο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ» ζην
θφξν εηζνδήκαηνο αλήιζε ζηα € (38) ρηι. ελψ ζηε ηξέρνπζα θνξνινγία αλήιζε ζηα € 74 ρηι. Ζ ηξέρνπζα θνξνινγία
ηνπ Νκίινπ, πιελ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπ
Νκίινπ, πνζνχ € 1.160 ρηι. ην 2009, έλαληη € 907 ρηι. ην 2008.
Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2009, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ θαηαζηξνθή απνζεκάησλ αμίαο € 2.373 ρηι.
αληηζηαζκίζηεθε απφ ην φθεινο ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή θεθαιαηνπρηθήο δηάξζξσζεο θαηά 0,07 % κε αλάινγε
κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ δαλεηζκνχ θαηά € 2.443 ρηι. Νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο έθζαζαλ ην 2009 ηα € 7.142
ρηι. παξέρνληαο ζην Όκηιν κεγάιε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα.

Γείθηεο Οπζκνχ Αλάπηπμεο

2009

Οπζκφο αλάπηπμεο βάζεη απφδνζεο επελδχζεσλ εμίζσζεο Du pont
Οπζκφο αλάπηπμεο βάζεη Net added value
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2008

2,11%

2,31%

-0,06%

0,13%
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Ζ εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ & ε
κεηαβνιή
Θχθινο εξγαζηψλ

Ν Όκηινο

Ζ Κεηξηθή

%

2009

2008

%

2009

2008

0,30 %

110.713

110.381

-7,20 %

102.434

110.381

-2,50 %

14.604

14.979

-10,92 %

13.343

14.979

Ιεηηνπξγηθά θέξδε

-42,21 %

3.373

5.837

-39,46 %

3.534

5.837

Θέξδε πξν θφξσλ

-8,71 %

1.698

1.860

7,37 %

1.997

1.860

Θέξδε κεηά θφξσλ

-32,22 %

1.275

1.881

-18,34 %

1.536

1.881

EB ITDA

-20,00 %

5.398

7.603

-28,33 %

5.449

7.603

Κηθηά απνηειέζκαηα

2. Ξεγέο θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ
Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

1. ΞΖΓΔΠ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
Ρα θεθάιαηα πνπ άληιεζε ν Όκηινο ζηελ κειεηψκελε
ρξήζε απφ δηάθνξεο πεγέο είλαη 7.142 €
Ρα θεθάιαηα απηά πξνήιζαλ θπξίσο απφ :
Ρν 53,25 % απφ αχμεζε θαηά 3.803 € ησλ
καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ
Ρν 16,00 % απφ αχμεζε θαηά 1.143 € ησλ
απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ
Ρν 5,84% απφ κείσζε θαηά 417 € ησλ
απνζεκάησλ
Ρν 17,85% απφ αχμεζε θαηά 1.275 € ηεο
θαζαξήο ηακεηαθήο ξνήο
Ρν 7,06 % απφ αχμεζε \ (κείσζε) 504 € ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ

1. ΞΖΓΔΠ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
Ρα θεθάιαηα πνπ άληιεζε ε Κεηξηθή Δηαηξεία ζηελ
κειεηψκελε ρξήζε απφ δηάθνξεο πεγέο είλαη 11.270 €
Ρα θεθάιαηα απηά πξνήιζαλ θπξίσο απφ :
Ρν 48,71 % απφ κείσζε θαηά 5.490 € ησλ
Απαηηήζεσλ
Ρν 17,05 % απφ κείσζε θαηά 1.922 € ησλ
Απνζεκάησλ
Ρν 10,14% απφ αχμεζε θαηά 1.143 € ησλ
Απνζεκαηηθψλ Θεθαιαίσλ
Ρν 13,63% απφ αχμεζε θαηά 1.536 € ηεο
θαζαξήο ηακεηαθήο ξνήο
Ρν 10,46 % απφ αχμεζε \ (κείσζε) 1.179 €
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ

2. ΣΟΖΠΔΗΠ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
Ρα θεθάιαηα πνπ άληιεζε ν Όκηινο ηα ρξεζηκνπνίεζε
θπξίσο σο εμήο :
Ρν 26,41 % γηα κείσζε θαηά 1.886 € ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Ρν 69,83 % γηα απφθηεζε θαηά 4.987 €
ελζψκαησλ & άπισλ παγίσλ
Ρν 3,77 % απφ αχμεζε \ (κείσζε) 269 € ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ

2. ΣΟΖΠΔΗΠ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
Ρα θεθάιαηα πνπ άληιεζε ε Κεηξηθή Δηαηξεία ηα
ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο σο εμήο :
Ρν 70,99% γηα κείσζε θαηά 8.001 € ησλ
Βξαρππξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ
Ρν 4,23% γηα κείσζε θαηά 423 € ησλ
Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ
Ρν 15,32 % γηα απφθηεζε θαηά 1.727 €
ελζψκαησλ & άπισλ παγίσλ
Ρν 9,93 % απφ αχμεζε \ (κείσζε) 1.119 €
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ
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3. Θεθάιαην θίλεζεο
Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

Ππλνιηθφ Θεθάιαην Θίλεζεο
Ρν ζπλνιηθφ θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ ζηελ
κειεηψκελε ρξήζε είλαη 66.511 €
Απνηειεί ην 60,08 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ , ελψ ζηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε απνηεινχζε ην
60,84 % ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ.
Πε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε: κεηψζεθε θαηά
640 €, πνζνζηφ 0,95 %

Ππλνιηθφ Θεθάιαην Θίλεζεο
Ρν ζπλνιηθφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο
ζηελ κειεηψκελε ρξήζε είλαη 59.731,€
Απνηειεί ην 58,31% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ , ελψ ζηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε απνηεινχζε ην
60,84% ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ.
Πε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε: κεηψζεθε θαηά
7.420,00 ,πνζνζηφ 11,05%

Ίδην Θεθάιαην Θίλεζεο
Πε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζηελ παξνχζα ρξήζε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα
ηνπ Νκίινπ 10.264 €, ελψ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
είραλ ηνπνζεηεζεί 12.397 €

Ίδην Θεθάιαην Θίλεζεο
Πε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζηελ παξνχζα ρξήζε
απφ ηα
ίδηα
θεθάιαηα ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο 13.581 €, ελψ ζηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε είραλ ηνπνζεηεζεί 12.397 €

Θαζαξφ Θεθάιαην Θίλεζεο
Ρν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ
ζηελ
κειεηψκελε ρξήζε είλαη 20.338 € θαη απνηειεί ην
18,37 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
ήηαλ 19.092 € θαη απνηεινχζε ην 17,30 % ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ. Πε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε απμήζεθε
θαηά 1.246 €, πνζνζηφ 6,53 %

Θαζαξφ Θεθάιαην Θίλεζεο
Ρν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο
ζηελ κειεηψκελε ρξήζε είλαη 19.673 € θαη απνηειεί ην
19,21 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε ήηαλ 19.092 € θαη απνηεινχζε ην 17,30 % ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ. Πε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
απμήζεθε θαηά 581 €, πνζνζηφ 3,04%

4. Εψλε Γάιαθηνο
Ζ Δηαηξεία καο ζην πιαίζην δηαζθάιηζεο ηνπ κεηψπνπ ηεο δψλεο γάιαθηνο, ρνξήγεζε θαη ηε ρξνληά απηή εηδηθφ πξηκ
επηηπρίαο ζε φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηήλ παξαγσγνχο, 0,055 € ην θηιφ γηα ην πξφβεην γάια, θαη 0,030 € ην
θηιφ γηα ην γίδηλν, δηαλέκνληαο ζπλνιηθά ζπκπιεξσκαηηθή ηηκή χςνπο 2.593.485,65 € επί ηεο ζπλνιηθήο εηζθφκηζεο
γάιαθηνο. Δπί πιένλ πξνέβε ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο ηνπ πξφβεηνπ γάιαθηνο θαηά 0,02 €, θαη ηεο αγνξάο ηνπ
γίδηλνπ 0,01 €. Ξέξαλ ησλ ρξεκάησλ απηψλ νη παξαγσγνί καο απέθηεζαλ επηπιένλ εηζφδεκα απφ ηε δηαθνξά ησλ
ηηκψλ καο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, βιέπνληαο ηελ Δηαηξεία καο κε εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία.

Ρηκέο
εθθίλεζεο
2010

Γηακφξθσζε ηηκψλ 2009 θαη εθθίλεζε ηηκψλ 2010

Αχμεζε

Ππκπιεξσκαηηθή ηηκή – νιηθήο εηζθφκηζεο

Κέζεο ηηκέο
2009

2008

2.593.485

2.543.266

Ρηκή Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο / Kgr

0,42000

-3,93%

0,46020

0,47830

Ρηκή Ξξφβεηνπ γάιαθηνο / Kgr

1,05000

2,76%

1,07116

1,04161

Ρηκή Γίδηλνπ Γάιαθηνο / Kgr

0,58000

2,24%

0,59594

0,58261

5. Δπελδχζεηο
Πηελ παξνχζα ρξήζε ν Όκηινο, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο επελδπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεηο
αμίαο € 4.987 ρηι. ελψ ην 2010 πξνγξακκαηίζηεθαλ επελδχζεηο πνπ ππνινγίδεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 2.500 ρηι. €.
6. Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ 42 ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. Ζ απφθαζε απηή, αληαλαθιά ηελ
πξνηεξαηφηεηα πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο
θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηά ην δπλαηφλ κέγηζηεο ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη
ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 2010.
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7. Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ
Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη επελδπηηθνχο
ζθνπνχο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ησλ Όκηιν επεξεάδεη νπζησδψο ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο.
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αιιά θαη άιινπο θηλδχλνπο, πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. Ρν πξφγξακκα
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο α ξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα
έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ απφδνζε. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη
δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη, πξνβαίλνληαο ζε αλαγλψξηζε,
απνηίκεζε θαη αλ ρξεηαζηεί, ζε αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.
Νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο είλαη
θπξίσο ηα εμήο:
Θίλδπλνο αγνξάο
Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

7.1. Θίλδπλνο αγνξάο
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη ε έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν είλαη κεησκέλε, ιφγσ ηεο θχζεο θαη
ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Υζηφζν ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαη ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπίεζε θαη ζπξξίθλσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Απηφ θαζηζηά ηηο αγνξέο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο επάισηεο. Ζ κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ κπνξεί λ α επηθέξεηο φμπλζε
ηνπ αληαγσληζκνχ ζρεηηθή κείσζε ηεο δήηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
θεξδνθνξία.
Κία άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη κία αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ δαπαλψλ εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε
θίλδπλν απψιεηαο εζφδσλ, ζπλεπεία ηεο κε δπλαηφηεηαο κεηαθχιηζεο ηνπ θφζηνπο ζηηο ηηκέο πψιεζεο.
Δάλ νη θχξηεο δαπάλεο ηνπ Νκίινπ φπσο ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, θαη νη αγνξέο πξψησλ πιψλ, απμεζνχλ ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ην γεγνλφο
απηφ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία.

7.2. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 95% πεξίπνπ ζηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, νη δε
αγνξέο ηεο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλ εο φπνπ θπξίαξρν
λφκηζκα είλαη ην Δπξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ εθηίζεηαη ζε ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ,
ν δε ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηηο πσιήζεηο ηηο εηαηξείαο ζηηο αγνξέο ησλ
ΖΞΑ θαη Απζηξαιίαο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο.

7.3. Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάινγα
κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά επηηφθηα. Κηα ππνζεηηθή αχμεζε ή κείσζε ησλ
επηηνθίσλ θαηά +\- 2,00 % ζα επεξεάζεη αληίζηνηρα αξλεηηθά ή ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, θαηά
πνζφ πνπ θπκαίλεηαη ζε € 821 ρηι. πεξίπνπ. (Πεκείσζε 10.42 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ)
Δπηδίσμε ηνπ Νκίινπ είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ησλ ηπρφλ
επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Ν
Όκηινο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην δαλεηζκφ, πξνβαίλνληαο ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε
βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο
ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλάινγα
κε ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ έληνθσλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ. (Πεκείσζε 9.15 ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ)
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7.4. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ν Όκηινο έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Νη
πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ, νη δε απαηηήζεηο πξέπεη λα
θαιχπηνληαη θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαη επηηαγέο ηξίησλ κεγάιεο δηαζπνξάο.
Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηείηαη επηπιένλ εμαζθάιηζε κε εγγπήζεηο, θαη φπνπ δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα
κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγνχληαη νη αλάινγεο πξνβιέςεηο γηα επηζ θάιεηεο.
7.5. Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ
δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ν Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ην πνζφ ηνπ
βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ αλαινγία απηνχ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο, ηε ζχλζεζε
ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε
επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Νη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν, είλαη
επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
Ν Όκηινο θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο κε ηέηνηνλ ηξ φπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη
πηζαλνί θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε
θαζεκεξηλή βάζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο πιεξσκψλ ζε εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. (Πεκείσζε 7.6
ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ).

8. Πηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ γηα ην 2010
Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο λέαο Γηνίθεζεο, είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ σο εγεηηθή δχλακε
ζηνλ θιάδν ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε παξέκβαζε ζην ρψξν ησλ δσνηξνθψλ, ε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, ε
δηαζθάιηζε ηεο δψλεο γάιαθηνο, ε δηαηήξεζε ησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ
ηεο, θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζία ηεο Δηαηξίαο ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο.
Ξηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα παξαπέξα δξαζηεξηνπνίεζεο παξάιιεια κε δνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο
βειηηψζεηο γηα ζπκπίεζε θαηά ην δπλαηφλ ηνπ χςνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο
ηεο α΄ χιεο, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Marketing θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ελεξγνχ
κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη θχξην κνριφ αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
Έρνπκε ινηπφλ βάζηκε ηελ ειπίδα φηη, ε λέα Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, θαη φινη νη Δξγαδφκελνη, ζα ζπλερίδνπλ
ηελ πξνζθνξά ηνπο κε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, είλαη δε βέβαην ζα θαηαθέξνπκε ην κέγηζην δπλαηφ
απνηέιεζκα, θαη ζα απνηειέζνπκε νπζηαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα ηεο πεξηνρήο θαη ηεο
Δζληθήο καο Νηθνλνκίαο Γεληθφηεξα.
9. Δθηηκήζεηο Κειινληηθψλ Απνδφζεσλ
Ν Όκηινο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, θαη ηεο
έθζεζήο ηνπ ζηηο αζηαζείο αγνξέο, ηφζν εγρψξηεο φζν θαη δηεζλείο.
Πε απηφ ην ξεπζηφ θαη επκεηάβιεην πεξηβάιινλ θαζίζηαηαη αξθεηά δχζθνιν λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ
πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Νκίινπ γηα ην 2010. Ν Όκηινο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εγρψξηα θαη
δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζα ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2010, ελέξγε ηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ ξνψλ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ελδπλάκσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.
Ζ δηνίθεζε παξακέλεη αηζηφδνμε, ζρεηηθά κε ηα Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ
Νκίινπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 παξά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ
θπξηαξρεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.
Ρν λέν έηνο ν Όκηινο ζα θιεζεί λα αμηνπνηήζεη ηελ αλαπηπμ ηαθή ηνπ δπλακηθή, κε άμνλεο, ηελ εθαξκνγή
ζπγθξνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο δψλεο γάιαθηνο, απζηεξφ πιάλν επελδχζεσλ, δηαηήξεζε ησλ
απνζεκάησλ ζην επίπεδν ηνπ 15-20 %, βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, θαη εθαξκνγή απζηεξήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο.
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Ν Όκηινο

10. Βαζηθνί Νηθνλνκηθνί Γείθηεο

2009

Ζ Δηαηξεία

2008

2009

2008

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (Profitability ratios)
Γείθηεο Κηθηνχ Θέξδνπο (Gross Κargin)
Κηθηφ Θέξδνο / Θχθινο Δξγαζηψλ

13,90

13,57

13,80

13,57

1,15

1,70

1,50

1,70

0,31412

0,46342

0,37842

0,46342

3,83

6,84

4,53

6,84

6,4%

7,30

7,48

7,30

Γείθηεο Γεληθήο Οεπζηφηεηαο (Current Ratio)
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

1,44

1,40

1,49

1,40

Γείθηεο Άκεζεο Οεπζηφηεηαο [Quict (asid - test) Ratio]
(Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο ιήμεο 3 κελψλ / Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

0,67

0,78

0,76

0,78

Γείθηεο Θαζαξνχ Θέξδνπο (Λet income ratio)
Θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ / Θχθινο Δξγαζηψλ
Γείθηεο Θεξδψλ αλά Κεηνρή (Earnigs - per - share ratio)
Θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / κεηνρψλ ζε θπθινθνξία
Απνδνηηθφηεηα Ππλνιηθψλ Θεθαιαίσλ
(Return to total capital employed)
Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ + Ρφθνη μέλσλ θεθαιαίσλ /
Πχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ.
Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Return net worth)
Θαζαξά Θέξδε πξν θφξσλ/ίδηα θεθάιαηα
Αξηζκνδείθηεο Οεπζηφηεηαο (Liquidity Ratios)

Αξηζκνδείθηεο δηαρείξηζεο [Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (Deverage ratios)] Θεθαιαίνπ
Γαλεηαθή επηβάξπλζε
(Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν παζεηηθνχ)

0,70

0,70

0,66

0,70

Γνκή θεθαιαίνπ (Ίδηα θεθάιαηα / Πχλνιν παζεηηθνχ)

0,30

0,30

0,34

0,30

Νηθνλνκηθή εμάξηεζε (Ίδηα θεθάιαηα / Μέλα θεθάιαηα)

0,43

0,43

0,52

0,43
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11. Ζ Ππλεηζθνξά ηεο «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. ΑΓΖ» ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν
Πε πξντφληα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ

2009

2008

102.434

110.380

Πε εηζφδεκα ζηνπο παξαγσγνχο

64.634

61.659

Πε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο

13.763

13.770

Πε θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο – νξγαληζκνχο

870

897

4.798

14.330

18.369

19.724

Απφ ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο, απνζεκάησλ & επηρ/θψλ πφξσλ
Πχλνιν Θνηλσληθνχ Ξξντφληνο

Γηαλνκή Θνηλσληθνχ Ξξντφληνο

2009

Πην πξνζσπηθφ

Πε κηζζνχο θαη ινηπέο παξνρέο

Πην Γεκφζην

Πε άκεζνπο θφξνπο

Πηνπο ρξεκαηνδφηεο

2008

11.568

10.609

541

300

Πε αζθαιηζηηθά ηακεία

2.907

2.936

Πε ηφθνπο δαλείσλ

1.556

3.999

Πηνπο κεηφρνπο
Απηνρξεκαηνδφηεζε Δηαηξείαο
Πχλνιν Θνηλσληθνχ Ξξντφληνο

440

0

1.357

1.880

18.369

19.724

Κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηελ έθζεζε ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή – Ινγηζηή, θαζψο θαη ηηο εηήζηεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, ζεσξνχκε φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Π πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε
επζχλε.

30 - Καξηίνπ - 2010
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Ξαιαηνζφδσξνο Γεκήηξηνο
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Β. ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο
“ΓΥΓΥΛΖ ΠΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ”
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΓΥΓΥΛΖ ΠΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ» θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν
ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλψκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 20ΣΗ, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο
ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ
Θ.Λ. 2190/1920.
Ξ. Φάιεξν, 31 Καξηίνπ 2010
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Kσλζηαληίλνο Ξ. Βελέηεο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 12891
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
Ν Όκηινο
1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο

Notes

Ζ Δηαηξεία

1/131/12/2009

1/131/12/2008

1/131/12/2009

1/131/12/2008

13.066

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Κε θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ1

16.045

13.066

12.895

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Ζ2

73

0

73

0

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ3

128

89

128

89

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο

Ζ4

0

0

100

0

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Ζ5

5.368

4.983

5.124

4.983

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

Ζ6

38

30

32

30

21.652

18.168

18.352

18.168

Πχλνιν κε Θπθινθνξνχλησλ Ξεξηνπζηαθψλ
Πηνηρείσλ
Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Απνζέκαηα

Ζ7

17.139

17.556

15.634

17.556

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ζ8

48.349

48.684

43.194

48.684

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

Ζ9

Ρακεηαθά ηζνδχλακα & δηαζέζηκα

Ζ 10

672

656

509

656

Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο
πψιεζε

Ζ 11

351

255

352

255

Πχλνιν Θπθινθνξνχλησλ Ξεξηνπζηαθψλ
Πηνηρείσλ

66.511

67.151

59.731

67.151

ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ

88.163

85.319

78.083

85.319

42

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην

Ζ 12

10.739

10.739

10.739

10.739

Απνζεκαηηθά

Ζ 14

12.413

11.270

12.413

11.270

Ππζζσξεπκέλα θέξδε

Ζ 13

3.268

3.484

3.529

3.484

26.420

25.493

26.681

25.493

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

Ζ 15

7.551

5.061

3.862

5.061

Ππληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

Ζ 16

1.588

1.129

1.192

1.129

Ξξνβιέςεηο

Ζ 17

511

120

501

120

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Ζ5

5.375

4.841

5.244

4.841

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Ζ 18

545

616
11.7678

545

616

11.767

11.344

11.767

Πχλνιν Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ

15.570

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

Ζ 15

34.184

38.450

30.527

38.450

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Ζ 19

11.715

9.268

9.331

9.268

πνρξεψζεηο γηα ηξέρνπζα θνξνινγία

Ζ 20

274

341

200

341

Πχλνιν Βξαρππξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ

46.173

48.059

40.058

48.059

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΘΑΗ
ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ

88.163

85.319

78.083

85.319
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Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Ν Όκηινο
2. Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ

Notes

1/131/12/2009

Ζ Δηαηξεία

1/131/12/2008

1/131/12/2009

1/131/12/2008

Θχθινο εξγαζηψλ

Ζ 21

110.712

110.380

102.434

110.380

Θφζηνο πσιεζέλησλ

Ζ 22

(95.319)

(95.401)

(88.301)

(95.401)

15.393

14.979

14.133

14.979

Κηθηά θέξδε \ (δεκηέο)

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

Ζ 23

1.536

745

1.529

745

Έμνδα δηνίθεζεο

Ζ 25

(3.880)

(2.839)

(2.958)

(2.839)

Έμνδα δηάζεζεο

Ζ 26

(6.463)

(6.005)

(5.965)

(6.005)

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

Ζ 24

(3.214)

(1.043)

(3.204)

(1.043)

3.373

5.837

3.534

5.837

Θέξδε \ (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ
& επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Ζ 29

19

22

19

22

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Ζ 30

(1.694)

(3.999)

(1.556)

(3.999)

1.698

1.860

1.997

1.860

(423)

21

(461)

21

1.275

1.881

1.536

1.881

1.275

1.881

1.536

1.881

0

0

0

0

1.275

1.881

1.536

1.881

1.275

1.881

1.536

1.881

97

(437)

97

(437)

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ ινηπψλ
ζπλνιηθψλ εζφδσλ

(5)

(13)

(5)

(13)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (β)

92

(450)

92

(450)

1.367

1.431

1.628

1.431

1.367

1.431

1.628

1.431

0

0

0

0

Θέξδε \ (δεκηέο) πξν θφξσλ

Φφξνο εηζνδήκαηνο

Ζ 31

Θέξδε \ (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (α)
Θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Πχλνιν
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Θέξδε \ (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (α)

Γηαθνξά απνηίκεζεο

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο (α)+(β)
Θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Θέξδε αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο
κεηξηθήο - βαζηθά (ζε €)

Ζ 33

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)

Ζ 32

0,31412

Θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ

13

0,46342

0,37842

0,46342

0

0,10083

0

0,10083

5.398

7.603

5.449

7.603
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Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

3. Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ
θαζαξήο ζέζεο Νκίινπ

Θαηά ηελ 31/12/2008

Ν Όκηινο
Κεηνρηθφ
θεθάιαην
10.739

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Ππζζσξεπκέλα
απνηειέζκαηα

11.270

3.484

25.493

96

1.270

1.367

(439)

(439)

1.047

(1.047)

0

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ δηάζεζε
θεξδψλ

Πχλνιν

Θαηά ηελ 31/12/2009

10.739

12.413

3.268

26.420

Θαηά ηελ 01/01/2008

10.739

10.309

2.564

24.062

(437)

1.868

1.431

961

(961)

0

11.270

3.484

25.493

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο
Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ δηάζεζε
θεξδψλ
Θαηά ηελ 31/12/2008

3.1. Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο
ζέζεο Δηαηξείαο

Θαηά ηελ 31/12/2008

10.739

Ζ Δηαηξεία
Κεηνρηθφ
θεθάιαην
10.739

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Ππζζσξεπκέλα
απνηειέζκαηα

11.270

3.484

25.493

96

1.531

1.628

(439)

(439)

1.047

(1.047)

0

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ δηάζεζε
θεξδψλ

Πχλνιν

Θαηά ηελ 31/12/2009

10.739

12.413

3.529

26.681

Θαηά ηελ 01/01/2008

10.739

10.746

2.577

24.062

(437)

1.868

1.431

961

(961)

0

11.270

3.484

25.493

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο
Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ δηάζεζε
θεξδψλ
Θαηά ηελ 31/12/2008

10.739

14

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Ν Όκηινο
4. Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ

Ζ Δηαηξεία

1/131/12/09

1/131/12/08

1/131/12/09

1/131/12/08

1.698

1.861

1.997

1.861

Απνζβέζεηο

2.025

1.766

1.915

1.766

Ξξνβιέςεηο

1.373

(124)

968

(124)

Ινηπέο κε Ρακεηαθέο Ππλαιιαγέο

1.199

(13)

1.199

(13)

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

(207)

(176)

(202)

(176)

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

1.133

3.976

996

3.976

7.221

7.290

6.873

7.290

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

404

7.649

1.905

7.649

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

(16)

3.196

5.151

3.196

1.448

544

(984)

544

(1.133)

(3.976)

(996)

(3.976)

(779)

(150)

(779)

(150)

(79)

7.263

4.297

7.263

7.142

14.553

11.170

14.553

(4.987)

(2.613)

(1.727)

(2.613)

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ
Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο:

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Κείνλ:
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη

Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

9

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο - επηδνηήζεηο
Πχλνιν εθξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (β)

9

19

13

19

(100)

0

(100)

0

188

154

183

154

(4.780)

(2.437)

(1.625)

13

(2.437)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

(1.836)

(15.047)

(9.182)

(15.047)

(70)

(16)

(70)

(16)

(440)

0

(440)

0

(2.346)

(15.063)

(9.692)

(15.063)

16

(2.949)

(147)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο
πεξηφδνπ

656

3.605

656

3.605

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο

672

656

509

656

Κηζζψζεηο
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (α)+(β)+(γ)

15

(2.949)
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Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
Ζ Δηαηξία «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΥΓΥΛΖ
Α.Δ. ΑΓΖ» (ζην εμήο αλαθεξφκελε σο «Δηαηξεία»), θαη ε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο «ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ
ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΥ - ΓΥ
Α.Δ» (ζην εμήο αλαθεξφκελνο σο «Όκηινο»),
δξαζηεξηνπνηείηαη: α) ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ
παξαγσγή θαη εκπνξία θέηαο, ζθιεξψλ ηπξηψλ, γηανχξηεο, ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε θξέζθνπ
παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο, θαη β) ηελ παξαζθεπή θαη επεμε ξγαζία κηγκάησλ θάζε θχζεο δσνηξνθψλ
θαηάιιεισλ γηα ηελ δηαηξνθή φισλ ησλ εηδψλ ησλ δψσλ, ησλ πηελψλ θαη ησλ ηρζχσλ θαη ηελ εκπνξία
φισλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 17/04/1963 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε 50 έηε. Δίλαη ζπγαηξ ηθή ηεο
Αγξνηηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο (εθεμήο: Α.Ρ.Δ.) κε πνζνζηφ 67,77% θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη επί ηεο
νδνχ Ρ/ξρε Θσζηάθε αξηζκφο 1 Ρ.Θ. 451 10 ηεο Θνηλφηεηαο Άγηνο Ησάλλεο ηνπ Γήκνπ Ξαζζαξψλνο ηνπ
λνκνχ Ησαλλίλσλ.

Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
εηαηξίαο είλαη ε αθφινπζε:

Ο η κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε ηα αληίζηνηρα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο
αθνινχζσο:

ηνπο

έρνπλ

σο

Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. :

ΞΑΙΑΗΝΘΝΓΥΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΑΡΔ Bank Α.Δ

67,77%

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.:

ΙΡΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Δ.Α.Π ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ

24,78%

Κέινο :

ΘΝΛΡΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ

Δ.Α.Π ΑΟΡΑΠ - ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΝΠ

0,55%

Κέινο :

ΓΘΝΙΗΝΚΖΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ

Δ.Α.Π ΞΥΓΥΛΗΝ

2,90%

Κέινο :

ΚΖΡΠΗΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Δ.Α.Π ΞΟΔΒΔΕΖΠ

2,40%

Δ.Α.Π ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ

1,60%

Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 1/1 – 31/12/2009, ζε αληίζεζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε, ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ» ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 5/2/2009. Ζ
επίδξαζε απφ ηελ ελ ιφγσ ελζσκάησζε ήηαλ ζεκαληηθή, θαη ζηελ ππ΄αξίζκ Ζ4 επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε
παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο αλαιπηηθά γηα ηα πνζά θαη ηα πνζνζηά επίδξαζεο ηεο ζπλέλσζεο ζηα
ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
Ν Όκηινο «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΒΓΖ» αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο« Α.Ρ.Δ. Bank Α.Δ» φπνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 31/12/2009 α λέξρεηαη ζε 476 άηνκα ζε επίπεδν Νκίινπ
θαη ζε 444 άηνκα ζε επίπεδν Δηαηξείαο. Θαηά ηε ζπγθξίζηκε ρξήζε 31/12/2008 αλεξρφηαλ ζε 443 θαη 443
άηνκα αληίζηνηρα. Ζ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ελζσκάησζε ηεο
ζπγαηξηθήο «ΕΥ - ΓΥ Α.Δ».
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 31 Καξηίνπ 2010 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. Έρνπλ αλαξηεζεί ζην
δηα δίθηπν θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.dodonidairy.com.
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ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Δ. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

1. Βάζε ζχληαμεο
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ

Νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε κε βάζε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going
concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (εθεμήο «ΓΞΣΑ») θαη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (εθεμήο
«ΓΙΞ»), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζχκθσλα
κε ηνλ Θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 1606/ 2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002) θαη έρνπλ εθδνζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ
εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο
Ξξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο θάζε ΓΙΞ/ΓΞΣΑ νξίδεηαη
απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην
λφκηζκα παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε
Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ
πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ, αξρψλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ
απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ απαηηεί ηε
ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο
Δηαηξίαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξίαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια.
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηε δίθαηε εηθφλα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο
ηνπο.

2. Λέα Ξξφηππα θαη
Γηεξκελείεο

Ζ εηαηξεία εθάξκνζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ή
δηεξκελείεο φπσο απηά/έο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ IASB. Ζ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ
ή δηεξκελεηψλ γίλεηαη βάζεη ησλ εθδνζέλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθψλ
θαλνληζκψλ.
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ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Α) Θαλνληζκνί έγθξηζεο πξνηχπσλ πνπ είραλ εθδνζεί ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ή θαηά ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
Θαλνληζκφο 1293/2009
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ
32. Σξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Ξαξνπζίαζε»

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα
δηθαηψκαηα φηαλ ηα εθδνζέληα κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην
λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη
θαη’ αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ
πνζνχ κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε
ηηκή άζθεζήο ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1171/2009
«Ρξνπνπνίεζε ζην
ΔΓΓΞΣΑ 9 θαη ΓΙΞ 39.
Δπαλεθηίκεζε
ελζσκαησκέλσλ
παξαγψγσλ Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Αλαγλψξηζε θαη
Δπηκέηξεζε»

Κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηεξκελείαο ΔΓΓΣΞΑ 9 θαη ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεηαη ν
ρεηξηζκφο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε
άιια ζπκβφιαηα, ζε πεξίπησζε επαλαηαμηλφκεζεο πβξηδηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δηεξκελεία θαη νη
ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 39 δελ είραλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1165/2009
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ
4 θαη ΓΞΣΑ 7.
Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
- Σξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»

Πθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΣΞΑ 4 θαη ζην ΓΣΞΑ 7 είλαη ε απαίηεζε
εληζρπκέλσλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ
θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Αθνξνχλ θπξίσο εηαηξίεο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ηα δεηήκαηα
πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο είλαη πνιχ πην ζχλζεηα απφ ηηο άιιεο
εηαηξίεο.

Θαλνληζκφο 824/2009
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ
39 θαη ΓΞΣΑ 7.
Δπαλαηαμηλφκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο θαη κεηάβαζε»

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 θαη ην ΓΞΣΑ 7 αθνξνχλ θπξίσο ηηο αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαλνληζκφ 1004/2008 γηα ηελ αλαθαηάηαμε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Κε ηηο δηνξζψζεηο πνπ γίλνληαη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο αλαθαηαηάμεηο, αλαδξνκηθά απφ 1.7.2008 γηα
φινπο, αλεμάξηεηα αλ ζα θάλνπλ ηηο αλαθαηαηάμεηο κεηά ην πέξαο ηνπ 9κήλνπ ηνπ
2008.
Θαη΄ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ φξηδε ν θαλνληζκφο 1004/2008, δελ είραλ
ζπληξέμεη ιφγνη επαλαηαμηλφκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαη
σο εθ ηνχηνπ νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο (Θαλνληζκψλ 824/2009 θαη 1004/2008) δελ
επεξέαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.

Θαλνληζκφο 53/2009
«Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ
32 θαη ΓΙΞ 1.
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
κε δηθαίσκα απνπιεξσκήο
θαη Γεζκεχζεηο πνπ
Αλαθχπηνπλ θαηά ηελ
Δθθαζάξηζε»

Βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, νξηζκέλνη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ εηαηξείεο θαη
θαηαηάζζνληαη επί ηνπ παξφληνο σο ππνρξεψζεηο, παξφιν πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε εθείλα ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ, πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη
σο ίδηα θεθάιαηα. Δπίζεο, απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα κέζα
απηά θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ λένη θαλφλεο γηα ηελ αλαθαηάηαμή ηνπο. Νη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1263/2008
«ΔΓΓΞΣΑ 14. Ρν φξην ζε
έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη
ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο
ππνρξεψζεηο θαη νη
αιιειεπηδξάζεηο ηνπο»

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 14 απνζαθελίδεη δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ (ΓΙΞ) 19
φζνλ αθνξά ηελ επηκέηξεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζνξηζκέλεο παξνρήο
ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ
ππεξεζία, φηαλ ππάξρεη ειάρηζηε θεθαιαηαθή ππνρξέσζε. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ
είρε εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
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Θαλνληζκφο 69/2009
«Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ
1 θαη ΓΙΞ 27. «Θφζηνο
επέλδπζεο ζε ζπγαηξηθή,
απφ θνηλνχ ειεγρφκελε
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
ζπγγελή Δπηρείξεζε»

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 επηηξέπεη ζηνλ πηνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά λα
ρξεζηκνπνηεί ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ σο ηεθκαξηφ θφζηνο
κηαο επέλδπζεο ζε ζπγαηξηθή, απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
ζπγγελή επηρείξεζε είηε ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζηα ΓΞΣΑ είηε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο βάζεη ησλ
εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.
Ν νξηζκφο ηεο «κεζφδνπ θφζηνπο» δηαγξάθεηαη απφ ην ΓΙΞ 27 θαη επηβάιιεηαη
ζπλεπψο ζηνλ επελδπηή λα αλαγλσξίδεη σο εηζφδεκα ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ φια ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ κηα ζπγαηξηθή, απφ
θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζπγγελή επηρείξεζε, αθφκα θη αλ ην
κέξηζκα πιεξψλεηαη απφ ηα απνζεκαηηθά πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ απφθηεζε. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27 απνζαθελίδνπλ επίζεο ην πψο θαζνξίδεηαη ην θφζηνο
κηαο επέλδπζεο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 27 φηαλ κηα κεηξηθή εηαηξεία αλαδηνξγαλψλεη ηε
ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ νκίινπ ηεο ηνπνζεηψληαο κηα λέα νηθνλνκηθή νληφηεηα σο
κεηξηθή ηεο κε ηξφπν πνπ ε λέα κεηξηθή λα απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο αξρηθήο
κεηξηθήο εθδίδνληαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εηο αληάιιαγκα ησλ ππαξρφλησλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο αξρηθήο κεηξηθήο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1274/2008
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1
Ξαξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ
(αληηθαηάζηαζε)»

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 1 ηξνπνπνηεί νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απαηηεί επίζεο νξηζκέλεο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Ππγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηε μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ
κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο
ηδηνθηήηεο (κεηφρνπο) κε ηελ ηδηφηεηα απηψλ σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα,
απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θ.α.) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ επέθεξε αιιαγέο ζηελ
ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ.
Πχκθσλα κε απηέο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη φια ηα ζηνηρεία ησλ
εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο (ρξήζε 1/1 –
31/12/2009):
(α) είηε ζε κία εληαία θαηάζηαζε
(β) είηε ζε δχν θαηαζηάζεηο: κία θαηάζηαζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ
θεξδψλ ή δεκηψλ ηεο πεξηφδνπ (μερσξηζηή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ) θαη κία
δεχηεξε θαηάζηαζε ε νπνία ζα μεθηλά απφ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ θαη ζα
ζπλερίδεη παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ (Θαηάζηαζε
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ).
Ν Όκηινο επέιεμε ηνλ (α) ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν (ζε κία θαηάζηαζε).

Θαλνληζκφο 1262/2008
«ΔΓΓΞΣΑ 13.
Ξξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο
πειαηψλ»

Κε ηελ ΔΓΓΞΣΑ 13 παχνπλ νη πθηζηάκελεο αζπλέπεηεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν φζνλ
αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δσξεάλ ή κε έθπησζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
ησλ πσινχκελσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ, κε ηα νπνία
εηαηξείεο ζπρλά αληακείβνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ππφ ηχπν βαζκψλ, αεξνπνξηθψλ
απνζηάζεσλ ή άιισλ δηθαησκάησλ παξνρψλ, θαηά ηελ πψιεζε πξντφληνο ή
ππεξεζίαο. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ είρε εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1261/2008
«Ρξνπνπνίεζε ην ΓΞΣΑ
2. Ξξνυπνζέζεηο
θαηνρχξσζεο θαη
αθπξψζεηο»

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 2 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα
«πξνυπνζέζεηο ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο «πξνυπνζέζεηο
πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ θαηνρχξσζε» θαη κε ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο «αθπξψζεηο
ζπκθσληψλ ακνηβψλ βάζεη ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ» απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα
ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν.
Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
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Θαλνληζκφο 1260/2008
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ
23. Θφζηε δαλεηζκνχ
(αληηθαηάζηαζε)»

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 23 θαηαξγεί ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεηαη ην θφζηνο
δαλεηζκνχ άκεζα σο έμνδν ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο. Όια απηά ηα θφζηε δαλεηζκνχ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ
ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρα ινηπά θφζηε δαλεηζκνχ
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε εθαξκνγή ζηνλ
Όκηιν.

Θαλνληζκφο 1358/2007
«ΓΞΣΑ 8. Ιεηηνπξγηθνί
ηνκείο»

Αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 14 «Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Πθνπφο ηνπ λένπ
πξνηχπνπ είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο
ηεο, ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο
ηεο. Ρν πξφηππν πηνζεηεί ηελ «πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο», απαηηψληαο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα
είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
απφδνζεο θαηά ηνκέα επηκεξηζκνχ ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο.
Έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο: (α) πνπ
αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνθνκίδεη
έζνδα θαη λα πξαγκαηνπνηεί έμνδα (β) ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα
αμηνινγνχληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο
επηρείξεζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα εθηηκά ηελ απφδνζή ηνπο (γ) γηα ηα
νπνία είλαη δηαζέζηκε μερσξηζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Νη ηνκείο πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ
απνθάζεσλ ηνπ Νκίινπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κελαία βάζε),
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Νκίινπ ζηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα εθηηκά ηελ απφδνζή ηνπο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ
ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηέθξηλε ν Όκηινο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (επηρεηξεκαηηθνί θαη γεσγξαθηθνί
ηνκείο).

Β) Θαλνληζκνί έγθξηζεο πξνηχπσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ηζρχνπλ κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο
Θαλνληζκφο 1164/2009
«ΔΓΓΞΣΑ 18.
Κεηαβηβάζεηο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
απφ πειάηεο»

Ζ ΔΓΓΞΣΞ 18 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηιακβάλεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ απφ πειάηεο ή ξεπζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ
θαηαζθεπή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεραλήο ή εμνπιηζκνχ. Ν Όκηινο εθηηκάεη φηη
ε ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 1142/2009
«ΔΓΓΞΣΑ 17. Θαηαλνκέο
κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ ζηνπο
ηδηνθηήηεο»

Ζ ΔΓΓΞΣΞ 17 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαλνκψλ κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Ν Όκηινο εθηηκάεη φηη ε ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα
έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 1136/2009
«Αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 1.
Ξξψηε εθαξκνγή ησλ
ΓΞΣΑ (αληηθαηάζηαζε)»

Ρν αλαδηαξζξσκέλν ΓΞΣΑ 1 αληηθαζηζηά ην ηζρχνλ ΓΞΣΑ 1, ψζηε λα θαηαζηεί
επρεξέζηεξε ε ρξήζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ,
ζην αλαδηαξζξσκέλν ΓΞΣΑ 1 δηαγξάθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο
κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο
αλαδηαηππψζεηο. Νη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.
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Θαλνληζκφο 839/2009
«Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ
39. Δπηιέμηκα
Αληηζηαζκηδφκελα
Πηνηρεία»

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην 39 απνζαθελίδνπλ ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο ζην κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ζηα ζπκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη
σο κέζα αληηζηάζκηζεο.

Θαλνληζκφο 636/2009
«ΔΓΓΞΣΑ 15. Ππκβάζεηο
γηα ηελ θαηαζθεπή
αθηλήησλ»

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 15 απνηειεί δηεξκελεία πνπ δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην
πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή
αθηλήησλ, θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα ζχκβαζε θαηαζθεπήο εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο ή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 18 Έζνδα. Ν Όκηινο
εθηηκάεη φηη ε ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 495/2009
«Αλαζεψξεζε ηνπ ΓΞΣΑ
3. Ππλελψζεηο
επηρεηξήζεσλ
(αληηθαηάζηαζε)»

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 ζεζπίδεη αξρέο θαη θαλφλεο γηα ην πψο έλαο απνθηψλ ζε
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ζηα βηβιία ηνπ ηα δηάθνξα
ζηνηρεία (φπσο αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο,
κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο θαη ππεξαμία) πνπ ζπλδένληαη κε ηε ινγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο πξάμεο απφθηεζεο. Θαζνξίδεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη
λα θνηλνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο απηέο. Κεηαμχ ησλ αιιαγψλ πνπ ζα
επέιζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3 πεξηιακβάλεηαη ε
εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαζψο θαη ε
αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο
ζηα απνηειέζκαηα. Ν Όκηινο εθηηκάεη φηη ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη
εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 494/2009
«Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ
27. Δλνπνηεκέλεο θαη
Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο»

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27 θαζνξίδνπλ θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
πψο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχλ νη κεηξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηηο κεηαβνιέο ησλ
δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ζε ζπγαηξηθέο θαη πψο πξέπεη λα επηκεξίδνληαη νη δεκίεο
κηαο ζπγαηξηθήο κεηαμχ ηεο ειέγρνπζαο θαη ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο. Κεηαμχ
άιισλ απνζαθελίδεηαη φηη νη κεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε κηα
ζπγαηξηθή, ηα νπνία δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ειέγρνπ, ινγίδνληαη σο
ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ν Όκηινο εθηηκάεη φηη ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα
έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 460/2009
«ΔΓΓΞΣΑ 16.
Αληηζηαζκίζεηο κηαο
θαζαξήο επέλδπζεο ζε
εθκεηάιιεπζε
εμσηεξηθνχ»

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 16 απνηειεί δηεξκελεία πνπ δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (ΓΙΞ) 21 θαη ΓΙΞ 39 ζε
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηεο ζε εθκεηαιιεχζεηο
εμσηεξηθνχ. Ν Όκηινο εθηηκάεη φηη ε ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Θαλνληζκφο 254/2009
«ΔΓΓΞΣΑ 12.
Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ
παξνρή δεκφζηαο
ππεξεζίαο»

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζε παξαρσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην δεκφζην ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα. Θαιχπηεη ηα δεηήκαηα ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ
ζπκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή, δειαδή ηνπ ηδηψηε. Ν Όκηινο εθηηκάεη
φηη ε ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ.
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ΠΡ. ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΒΑΠΗΘΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ

1. Δλζψκαηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Νη εδαθηθέο εθηάζεηο θαη ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή, ηε δηάζεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ή ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νκίινπ, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο ηνπο.
Νη ινηπέο θαηεγνξίεο παγίσλ απεηθνλίδνληαη ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο,
κεησκέλεο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο, θαη ηηο ηπρφλ
απνκεηψζεηο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε απηψλ.
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην, κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε,
πνπ νη δαπάλεο απηέο, απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ην
θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο ησλ επηζθεπψλ
θαη
ησλ
ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη
ζηα
απνηειέζκαηα
φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο
ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο
ηνπο ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Νη ζπζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε
ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα
Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ξ.Σ.Α. ηελ 01/01/2004.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία
έρεη σο εμήο:
Θηίξηα
Έπηπια & Ινηπφο Δμνπιηζκφο
Κεραλήκαηα & Δγθαηαζηάζεηο Κεραλεκάησλ
Κεηαθνξηθά Κέζα

40– 50 έηε
5 – 8 έηε
7 – 14 έηε
7 – 9 έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε
επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά
(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο
πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο
ζηα απνηειέζκαηα.
Νη ηδηνπαξαγψκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε
ζην θφζηνο θηήζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζε αμίεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ, ην άκεζν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο
αλαισζέλησλ πιηθψλ, θαη άιια γεληθά θφζηε.
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2. Άυια
Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Πηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα αλάπηπμεο θαη νη
άδεηεο ινγηζκηθψλ.
Ρα
ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
πνπ
απνθηψληαη
κεκνλσκέλα,
θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ αμία θηήζεο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην
θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ζπζζσξεπκέλεο
απνκεηψζεηο. Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνζβέλνληαη ζε 5 ρξφληα.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ζε εηήζηα βάζε, εμεηάδεη ηελ αμία ησλ άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηα ηαη
απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο ή αλ έρεη κεηαβιεζεί ε αλακελφκελε σθέιηκε
δσή ηνπο. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε
γηα απνκείσζε κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειε ζκάησλ.

3. Δπελδχζεηο ζε
Αθίλεηα

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ θαηέρεη ν Όµηινο ζπλίζηαληαη απφ εδαθηθέο εθηάζεηο
πνπ θαηέρνληαη θπξίσο γηα αχμεζε ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. Ρα αθίλεηα απηά
αλαµέλεηαη λα δεµηνπξγήζνπλ ηαµεηαθέο ξνέο ζηνλ Όµηιν ζε κεγάιν βαζµφ
αλεμάξηεηα απφ ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ Όµηιν.
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαη µφλν φηαλ:
(α) είλαη πηζαλφλ φηη ηα κειινληηθά νηθνλνµηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη µε ηελ
επέλδπζε ζε αθίλεηα ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα θαη
(β) ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα µπνξεί λα απνηηµεζεί αμηφπηζηα.
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηµψληαη αξρηθά ζην θφζηνο ηνπο. Ρα θφζηε ηεο
ζπλαιιαγήο πεξηιαµβάλνληαη ζηελ αξρηθή επηµέηξεζε. Ρν θφζηνο µηαο απνθηεζείζαο
µε αγνξά επέλδπζεο ζε αθίλεηα απνηειείηαη απφ ηελ ηηµή ηεο απφθηεζεο θαη απφ θάζε
άµεζα επηξξηπηφµελε δαπάλε. Άµεζα επηξξηπηφµελεο δαπάλεο πεξηιαµβάλνπλ, γηα
παξάδεηγµα, επαγγειµαηηθέο αµνηβέο γηα λνµηθέο ππεξεζίεο, θφξνπο µεηαβίβαζεο
αθηλήηνπ θαη άιια θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ν Όµηινο απνηηµά ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα µε ηε
µέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη µαρεηφ ηεθµήξην φηη ν
Όµηινο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ
αμηφπηζηα ζε µία ζπλερή βάζε.
Θέξδνο ή δεµία πνπ αλαθχπηεη απφ µία µεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ
ζε αθίλεηα ζα πεξηιαµβάλεηαη ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεµία γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία
αλαθχπηεη.
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4. Βάζε Δλνπνίεζεο

4.1. Δπελδχζεηο ζε
Θπγαηξηθέο

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ
άιιε εηαηξεία (µεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ µεηνρψλ ηεο
εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ
ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όµηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ
ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ µεηξηθή. Ζ µεηξηθή εηαηξεία απνθηά θαη αζθεί
έιεγρν µέζσ ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ.
Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηµα θαηά ηνλ
ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιαµβάλεηαη ππφςε πξνθεηµέλνπ λα
ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε µεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο
ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) µε ηε µέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ
εµεξνµελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ
εµεξνµελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.
Ζ εμαγνξά εηαηξείαο πνπ θαηαζηάηαη ζπγαηξηθή ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο µεζφδνπ
ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο µηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ µεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άµεζα
ζπλδεδεµέλνπ µε ηε ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνµηθεπµέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
ππνρξεψζεηο θαη ελδερφµελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε µία επηρεηξεµαηηθή
ζπλέλσζε επηµεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ
πνζνζηνχ ζπµµεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί µέξνπο
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
αγνξάο είλαη µηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί µέξνπο ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άµεζα ζηα απνηειέζµαηα. Ζ εηαηξεία
αλαγλσξίδεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο ζχµθσλα µε ην 3ΙΞ 27 ζην θφζηνο
θηήζεο, µεησµέλν θαηά ηπρφλ απνµεηψζεηο ζχµθσλα µε ην 3.Ι.Ξ.36.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη µε πξαγµαηνπνηεµέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο
µεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νµίινπ απαιείθνληαη. Νη µε πξαγµαηνπνηεµέλεο δεµηέο,
επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνµείσζεο, ηνπ
µεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νµνηφµνξθεο
µε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όµηιν.

4.2. Δπελδχζεηο ζε
Ππγγελείο

Ππγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όµηινο µπνξεί λα αζθήζεη
ζεµαληηθή επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε
ζπγαηξηθέο είηε ζπµµεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ
απφ ηνλ Όµηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφµελν πνζνζηφ µεηαμχ 20% θαη 50%
δηθαησµάησλ ςήθνπ µίαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεµαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ
εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην
θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηµνπνηνχλ ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Πην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη µε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο
επηρείξεζεο ζηηο µεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφµελεο επηρείξεζεο θαη
µεηψλεηαη µε ηα ιαµβαλφµελα απφ ηε ζπγγελή µεξίζµαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή µεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπµµεηνρήο µε
επηβάξπλζε ησλ απνηειεζµάησλ ρξήζεο, φηαλ µεηψλεηαη ε αμία ηεο.
Ρν µεξίδην ηνπ Νµίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεµηέο ησλ ζπλδεδεµέλσλ επηρεηξήζεσλ µεηά
ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζµαηα, ελψ ην µεξίδην ησλ µεηαβνιψλ ησλ
απνζεµαηηθψλ µεηά ηελ εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεµαηηθά. Νη
ζπζζσξεπµέλεο µεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε
ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπµµεηνρή ηνπ Νµίινπ ζηηο δεµίεο ζε µία
ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπµµεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή
επηρείξεζε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν
Όµηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεµίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή
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έρεη ελεξγήζεη πιεξσµέο εθ µέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη εθείλσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε µεηνρηθή ηδηφηεηα.
Κε πξαγµαηνπνηεµέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο µεηαμχ ηνπ Νµίινπ θαη ησλ
ζπλδεδεµέλσλ επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ηνπ
Νµίινπ ζηηο ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο. Κε πξαγµαηνπνηεµέλεο δεµηέο
απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνµείσζεο ηνπ
µεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγγελψλ
επηρεηξήζεσλ ηξνπνπνηνχληαη ψζηε λα είλαη νµνηφµνξθεο µε απηέο πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όµηιν.
Ν Νκηινο θαηέρεη ηελ 31/12/2009 ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο νη νπνίεο είλαη πιήξσο
απνκεησκέλεο.

5. Φφξνη Δηζνδήκαηνο
α. Φφξνο Δηζνδήκαηνο
β. Αλαβαιιφκελε
θνξνινγία

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη
ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Ν ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ρα θνξνινγεηέα θέξδε φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή ζηελ
θαηάζηαζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα
έζνδα ή κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά έμνδα, ελψ επίζεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα
ή έμνδα πνπ είλαη θνξνινγεηέα ή εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο.
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ νκίινπ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, επί ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη είηε ζαλ κία απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ
αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ή λα ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο), ή ζαλ ππνρξέσζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ
κειινληηθά), γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα
ζηα ινγηζηηθά ππφινηπα θαη ζηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθά δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ
αλακέλνληαη θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία απηέο νη δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ
λα εθπέζνπλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ
εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ζπκςεθηζηνχλ.
Ν φκηινο ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ
γεγνλφησλ θαη θαηά επέθηαζε ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα
ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά,
νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην θέξδνο
ή ζηε δεκία. Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθηφο ησλ
απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα),
νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο εθηφο ησλ
απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα,
αληίζηνηρα).
Νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία
πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο.
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6. Απνζέκαηα

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο
ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.
Ρν θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηα άκεζα
αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαη ηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά
βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ ηα
πξντφληα
ζηελ
παξνχζα
ζέζε
θαη
θαηάζηαζε,
ελψ
δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ.
Ρν θφζηνο θηήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξ άο,
ηνπο θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο.
Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ
κέζνπ φξνπ.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηηκψκελε αμία
πψιεζεο ζηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ νκίι νπ, θαη
ζπλάγεηαη απφ πξαγκαηηθέο πσιήζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζηέζηεξν
ρξφλν, κεησκέλε θαηά ην εθηηκψκελν θφζηνο νινθιήξσζεο θαη ηα έμνδα
πψιεζεο, πξνβνιήο, δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ηνπ απνζέκαηνο.

7. Απνκείσζε αμίαο
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ
απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα
γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ
αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο
(εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο
ιφγσ ρξήζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ ζπληζηά δεκηά
απνκείσζεο. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε
μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ).
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε
έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε
πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία
ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία (ΟΑ) ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ξνψλ πνπ
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηνλ φκηιν απφ ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
θαη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.

8. Σξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρεί ξεζε θαη κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε
επηρείξεζε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα
ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
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8.1. Σξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο (Ππκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο
απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα
αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε
ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά, θαη ηέινο απηά πνπ
απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθί νπ απφ αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).

Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο
ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ
κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζη ελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα/νη ηπρφλ θέξδε ή
δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ
πνπ
θαηέρεη
ν
Όκηι νο
πεξηιακβάλνληαη
ζηα
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ζην θνλδχιη
«Ρακεηαθά ηζνδχλακα θαη δηαζέζηκα».
Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο
ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά
θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα
αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο θαη
θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο.

8.2. Δπελδχζεηο
θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπ ζηαθά ζηνηρεία κε
πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν
Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε
ιήμε ηνπο.
Νη επελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρα πξνθχπηνληα
απφ ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ν Όκηινο δελ θαηείρε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
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8.3. Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε
ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη
ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ
πεξηιακβάλνληαη:

Απαηηήζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.

Ρν πνζφ ησλ πξνθαηαβνιψλ γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη
άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ πξνβιέπνληαη
απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθν λνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία απνζεκάησλ,
ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.

Ρν πνζφ ησλ πξνπιεξσζέλησλ εμφδσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.

Απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη
απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο.

Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο
έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,

Νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα
ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πάγησλ ζηνηρείσλ.
Ρα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο κε ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο βάζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ελψ ηα Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο ρσξίο ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Ρα πξνθχπηνληα
θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ηνπ Νµίινπ πεξηιαµβάλνληαη ζην θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζµνχ, ζηα θνλδχιηα «Ξειάηεο θαη ινηπέο
εµπνξηθέο απαηηήζεηο», εθηφο απφ εθείλα µε ιήμε µεγαιχηεξε ησλ 12 µελψλ απφ
ηελ εµεξνµελία Ηζνινγηζµνχ. Ρα ηειεπηαία πεξηιαµβάλνληαη ζηα µε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζµνχ, ζην θνλδχιη «Ινηπέο
µαθξνπξφζεζµεο απαηηήζεηο».

8.4. Γηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα
νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ.
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο
θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία
απηά λα δηαγξαθνχλ, λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο α πνκεησκέλα.
Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη
δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκίεο απνκείσζεο πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί
ζηα
απνηειέζκαηα
δελ
αληηζηξέθνληαη
κέζσ
απνηειεζκάησλ.
Δηδηθά, ε απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία
δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο.
Ρα Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία πεξηιακβάλνληαη ζηα
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, ζην θνλδχιη «Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο
θαηερφκελα πξνο πψιεζε». Ρν ελ ιφγσ θνλδχιη αθνξά κεηνρέο πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηαγνξά (Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ),
ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα
ρξεκαηηζηεξηαθή αμία, ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

28

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

8.5.
Σξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο.

Ξεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα:
Ξαξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε

Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο
πηζαλά δπζκελείο.

Κηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη:
(α) έλα κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε ή
ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ ίδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο ή
(β) έλα παξάγσγν ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ
ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο.


Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ (κείνλ) ηα έμνδα πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηε
δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο. Υο εχινγε αμία, θαηά θαλφλα, ζεσξείηαη
ε θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ ηελ έθδνζε ηνπ κέζνπ ή ε εχινγε αμία ηνπ
ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ππνρξέσζεο.
Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (φπσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ κέζσ απνηειεζκάησλ), ζηηο νπνίεο δελ εκπίπηνπλ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ ζην θνλδχιη «Καθξνπξφζεζκνο
δαλεηζκφο» θαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηα θνλδχιηα
«Βξαρππξφζεζκνο Γαλεηζκφο» θαη «Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο».
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο αθνξνχλ έληνθα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη
αιιειφρξενπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη θαηαρσξνχληαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ
πνζφ πνπ έρεη ιεθζεί κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ άκεζσλ εμφδσλ ζχλαςεο ηεο
δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν πνζφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. Ρα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα δάλεηα, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιεξσηέσλ πνηλψλ γηα πξφσξε εμφθιεζε ή ησλ εμφδσλ γηα δηαθαλνληζκφ,
θαζψο θαη ηα άκεζα θφζηε έθδνζεο ηνπ δαλείνπ, θαηαρσξνχληαη εθφζνλ είλαη
«δεδνπιεπκέλα» ζηε ρξέσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε πίζησζε ησλ δαλεηαθψλ
ινγαξηαζκψλ θαη εκθαλίδνληαη ζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ηεο πεξηφδνπ εθφζνλ δελ
έρνπλ εμνθιεζεί.
Ρα έμνδα δαλεηζκνχ (ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα), πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ απφθηεζε,
θαηαζθεπή ή παξαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, κέρξη απηά λα είλαη έηνηκα γηα ηε ρξήζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί
γηα ην θαζέλα ή λα είλαη έηνηκα γηα πψιεζε. Έζνδα απφ ηφθνπο ή ινηπά έζνδα απφ
ηελ πξνζσξηλή επέλδπζε ηνπ πξντφληνο δαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηνλ πην
πάλσ ζθνπφ, κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη.
Όια ηα ινηπά έμνδα δαλεηζκνχ (ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα) κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απηά πξαγκαηνπνηνχληαη.
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9. Κηζζψζεηο

Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο
δηαηεξεί ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ
απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ρα έμνδα ησλ
ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ρξήζεο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξία νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα
νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία
κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζηα θαηαβαιινκέλσλ κηζζσκάησλ.
Ρα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη ζην κηθξφηεξν
δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο.
Ρα κηζζψκαηα δηαρσξίδνληαη ζην πνζφ πνπ αθνξά ηελ απνπιεξσκή
ηφθσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ. Ν
δηαρσξηζκφο γίλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλαο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο
απνπιεξσκήο.
Ζ απνπιεξσκή εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο κεηαθέξεηαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

10. Κεηνρηθφ θεθάιαην

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ
πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε
κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο
θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.

11. Ίδηεο Κεηνρέο

Νη ίδηεο µεηνρέο πνπ θαηέρνληαη είηε απφ ηελ Δηαηξεία είηε απφ εηαηξείεο ηνπ
Νµίινπ, εµθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο (θαηαβιεζέλ ηίµεµα πιένλ δαπάλεο
απφθηεζεο) αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θαηά ηελ πψιεζε, αθχξσζε ή
δηάζεζε ησλ ηδίσλ µεηνρψλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζµα πξνθχπηεη αλαγλσξίδεηαη απ’
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

12. Ξεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ή νµάδαο
πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ή
ππνρξεψζεσλ
θαηερφµελα/ε πξνο
πψιεζε

Υο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νµάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ
θαηερφµελα/ε πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη/εηαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ν Όµηινο:
Έρεη ηε δηάζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα πσιήζεη
Έρεη εθδνζεί ζρεηηθφ δεζµεπηηθφ πιάλν πψιεζεο
Κπνξεί λα θαζνξηζηεί εχινγε αμία πψιεζεο
Κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζε ζχληνµν ρξνληθφ δηάζηεµα (εληφο 1 ή 2 εηψλ).
Ρα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο απνηηµψληαη ζηελ ραµειφηεξε
ηηµή µεηαμχ ινγηζηηθήο θαη εχινγεο αμίαο µεησµέλεο µε ηα έμνδα πψιεζεο, ελψ
παξάιιεια δηαθφπηνληαη ηπρφλ απνζβέζεηο ηνπο.
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13. Ξαξνρέο ζην
Ξξνζσπηθφ

13.1. Βξαρππξφζεζκεο
Ξαξνρέο

Νη βξαρπρξφληεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ:

Ζκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ

Βξαρχρξνλεο απνδεκησκέλεο απνπζίεο, φπσο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο
θαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο, φηαλ νη απνπζίεο αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο, κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηελ
νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο
ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε,
ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή
ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.

13.2. Απνδνρέο Ιήμεσο
Δξγαζηαθήο Πρέζεο

Νη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη, φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα:

Λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ
θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο
Νη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο κία ππνρξέσζε θαη κία δαπάλε φηαλ θαη κφλν
φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ηηο ρνξεγήζεη. Όηαλ νη παξνρέο απηέο ιήγνπλ
πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πξέπεη λα
πξνεμνθινχληαη. Πηελ πεξίπησζε κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη
ηελ εθνχζηα απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερζνχλ ηελ
πξνζθνξά
Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηφηε απηέο πξνεμνθινχληαη κε
βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ
νκνιφγσλ.
Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη
ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.
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13.3. Απνδεκίσζε
Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ
απφ ηελ πεξεζία

Νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ
εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ
ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε
παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην
δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ
αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί.

Νη θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη
ζαλ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηα πξνζδηνξηζκέλα
πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ζ εηαηξεία ινγίδεη ζαλ ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία
ησλ κειινληηθψλ ξνψλ γηα λνκηθέο ή εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο
εξγαδφκελνπο ζε απηφλ γηα ζπληαμηνδφηεζε, απφιπζε ή εζεινχζηα έμνδν. Ζ
παξνχζα αμία ηεο θάζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηή
γηα ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε
απηέο ηηο θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ,
ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο.
Νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί
απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ αλαινγηζηή θαη
ινγηζηηθνπνηείηαη κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο.

14. Δπηρνξεγήζεηο

Δπηρνξήγεζε είλαη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Θξάηνο µε ηελ µνξθή
µεηαβίβαζεο πφξσλ ζε µία επηρείξεζε, ζε αληαπφδνζε ηνπ φηη απηή έρεη ηεξήζεη ή
πξφθεηηαη λα ηεξήζεη νξηζµέλνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γελ
πεξηιαµβάλνληαη ζηελ έλλνηα απηή νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ιφγσ ηεο µνξθήο
ηνπο, δελ είλαη επηδεθηηθέο απνηίµεζεο, θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο µε ην Γεµφζην γηα
ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζµφο απφ ηηο ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο
επηρείξεζεο.
Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ
έρνπλ σο βαζηθφ φξν, φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη,
θαηαζθεπάζεη ή µε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθηήζεη µαθξάο δηάξθεηαο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα νξίδνληαη θαη πξφζζεηνη φξνη
αλαθνξηθά µε ην είδνο ή ηελ ηνπνζεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή µε ηελ
ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία απηά πξέπεη λα απνθηεζνχλ ή λα παξαµείλνπλ ζηελ
θαηνρή ηεο επηρείξεζεο.
Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζµαηα είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ δε
ζρεηίδνληαη µε ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ν Όµηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά
ηα εμήο θξηηήξηα:
α) πάξρεη ηεθµαηξφµελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπµµνξθσζεί ή
πξφθεηηαη λα ζπµµνξθσζεί µε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη
β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο έρεη εηζπξαρζεί ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζπξαρζεί.
Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη µε ηξφπν ζπζηεµαηηθφ ζηα
έζνδα, µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζµνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ µε ηα αληίζηνηρα
θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιαµβάλνληαη ζηηο
µαθξνπξφζεζµεο ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφµελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη
ζπζηεµαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηµεο δσήο ηνπ
πάγηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
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15. Ξξνβιέςεηο

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:

πάξρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ.

Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ γηα ηνλ
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο.

Ρν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.
Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα
απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο
θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Ξξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ
ε πιθανόηηηα εκροής ζτεηικά με οποιοδήποηε ζηοιτείο ποσ
περιλαμβάνεηαι ζηην ίδια καηηγορία σποτρεώζεων μπορεί να είναι
μικρή.
Νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία,
βάζε ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ
ηελ παξνχζα ππνρξέσζε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ρν
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα
ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε
ππνρξέσζε.
Νη
ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο
δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ - νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ
νηθνλνκηθά νθέιε - είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.

16. Ππλαιιαγέο ζε
Μέλν Λφκηζκα

Ρν ιεηηνπξγηθφ θαη ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο
ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία είλαη ην Δπξψ.
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ζπλαιιαθη ηθφ
λφκηζκα κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο
εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο ησλ εθάζηνηε ζπλαιιαγψλ. Ρα εθθξαζκέλα ζε
μέλν λφκηζκα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο
κεηαηξέπνληαη ζην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηη θέο
ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη
πξνθχπηνπζεο
ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
θαηαρσξνχληαη
ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο .
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε
λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ
έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Γηα έλα κε
λνκηζκαηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη
ηαμηλνκεζεί
ζην
εκπνξηθφ
ραξηνθπιάθην
νη
πξνθχπηνπζεο
ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
αλαγλσξίδνληαη
ζηελ
θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Δλψ αληίζεηα γηα έλα κε λνκηζκαηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν πξνο
πψιεζε νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξη ηελ πψιεζε ηνπ κε λνκηζκαηηθνχ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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17. Αλαγλψξηζε
Δζφδσλ θαη Δμφδσλ

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ
εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχεη πνζά εηζπξα θηέα γηα
αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, επηζηξνθέο, Φ.Ξ.Α
θαη άιινπο θφξνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε πσιήζεηο.
(α) Ξσιήζεηο αγαζψλ ζηε ρνλδξηθή αγνξά
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία παξαδίδεη ηελ
ηδηνθηεζία θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ
αγαζψλ ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε
είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ ζηε ιηαληθή αγνξά
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ κηα εηαηξία ηεο Δηαηξίαο έρεη
παξαδψζεη πξντφληα ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο ηα έρεη απνδερζεί θαη ε
δπλαηφηεηα είζπξαμεο ηεο νθεηιήο έρεη ζρεηηθά εμαζθαιηζηεί.
(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ρξήζε.
(δ) Κεξίζκαηα
Ρα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε
βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ
κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.

18. Ππλαιιαγέο κε
ζπλδεδεκέλα κέξε

Υο ζπλδεδεκέλα κέξε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία αζθεί
νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο σο
ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
Νκίινπ, ζπγγεληθά κε απηά πξφζσπα 1νπ βαζκνχ, θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ
θαηέρνληαη απφ απηά ή εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή ζηε ιήςε
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ
δηελεξγνχληαη κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, πνπ δηελεξγνχληαη παξφκνηεο
ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.

19. Γηαλνκή κεξηζκάησλ

20. Θέξδε αλά κεηνρή

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο
ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.

Ν δείθηεο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ( EPS) ππνινγίδεηαη
δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο πνπ είλαη απνδνηέα ζηνπο
θαηφρνπο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ
θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
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21. Πεκαληηθέο
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη
θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην
ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα
δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο
ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά
γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ.
Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ
νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αθνξνχλ:



Φφξνη εηζνδήκαηνο

Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη
ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη
αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο
θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο
επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.
Ζ εηαηξεία εθηηκά επίζεο ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ζ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληαλαθιά ηηο
επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ε εηαηξεία αλακέλεη, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο λα αλαθηήζεη ή
λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ
ηνπ.



Δμέηαζε γηα ηπρφλ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαηά πφζν ε
ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθφο έιεγρνο
απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη ην
κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ (αλ ππάξρεη ελεξγφο
αγνξά) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ.



Υθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ
ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη
σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ.



Αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ

Όηαλ ε εηαηξεία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα
νθεηιφκελα ζ’ απηήλ πνζά, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα ηελ απνκείσζε ησλ
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά
πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο
αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη
κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
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Ε. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝΚΔΑ
Έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο:
(α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνθνκίδεη έζνδα θαη λα πξαγκαηνπνηεί
έμνδα
(β) ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο δηάθνξνπο
ηνκείο θαη λα εθηηκά ηελ απφδνζή ηνπο θαη
(γ) γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκε μερσξηζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Ζ θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ
ζε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο αλαιχεηαη σο εμήο:

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ αλά ηνµέα θαη ε θαηαλνµή ησλ ελνπνηεµέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ζηνπο επηρεηξεµαηηθνχο ηνµείο αλαιχεηαη σο εμήο:

1/1-31/12/2009
Ξξντφληα
Γάιαθηνο
Ξσιήζεηο αλά ηνκέα

Ξξντφληα
Εσνηξνθψλ

1/1-31/12/2008
Πχλνιν

Ξξντφληα
Γάιαθηνο

Ξξντφληα
Εσνηξνθψλ

Πχλνιν

102.434

8.279

110.713

110.380

0

110.380

3.534

(161)

3.373

5.837

0

5.837

(1.537)

(138)

(1.675)

3.277

0

3.277

1.997

(299)

1.698

1.860

0

1.860

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(461)

21

0

21

1.536

38
(261)

423

Θαζαξά θέξδε / δεκηέο

1.275

1.881

0

1.881

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

78.083

10.080

88.163

85.319

0

85.319

Πχλνιν θπθινθνξνχλησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

59.731

6.780

66.511

67.151

0

67.151

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ

51.402

10.341

61.743

59.826

0

59.826

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

26.681

(261)

26.420

25.493

0

25.493

Δπελδχζεηο ζε παγίσλ ζηε
ρξήζε

1.758

3.260

5.018

2.718

0

2.718

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηε ρξήζε

1856

110

1966

1.573

0

1.573

Ιεηηνπξγηθά θέξδε / δεκηέο
Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ

1/1 - 31/12/2009
Διιάδα

Δμσηεξηθφ

1/1 - 31/12/2008
Πχλνιν

Διιάδα

Δμσηεξηθφ

Πχλνιν

Ξσιήζεηο

91.031

19.682

110.714

88.393

21.987

110.380

Θφζηνο πσιήζεσλ

78.359

16.960

95.319

(76.329)

(19.072)

(95.401)

15.393

12.064

2.915

14.979

13,65%

13,26%

13,57%

Κηθηφ θέξδε \ δεκηέο

12.672
13,92%

2.722
13,83%

13,90%

Έμνδα δηάζεζεο

(4.904)

(1.559)

(6.463)

(4.090)

(1.915)

(6.005)

Έμνδα δηνίθεζεο

(3.023)

(857)

(3.880)

(2.274)

(565)

(2.839)

Άιια έζνδα - έμνδα

(1.573)

(105)

(1.678)

(225)

(73)

(298)

3.172

201

3.373

5.476

361

5.837

Ιεηηνπξγηθά θέξδε \ δεκηέο
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Ζ. ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
1. Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πξνζζεθψλ, ησλ κεηψζεσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ έρνπλ σο εμήο:

Ν Όκηινο
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

Νηθφπεδα

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

Ν Όκηινο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008

Ινηπά
πάγηα

Πχλνιν

29.033

2.927

2.231

39.620

0

(160)

(23.182)

(2.447)

(1.9100

(27.699)

1.490

3.779

5.850

480

321

11.921

1.490

4.464

30.888

3.141

2.355

42.338

0

(180)

(24.477)

(2.562)

(2.033)

(29.272)

1.490

4.264

6.411

579

322

13.066

1.735

7.014

32.668

3.322

2.534

47.283

0

(377)

(25.977)

(2.719)

(2.165)

(31.238)

1.735

6.637

6.691

603

369

16.045

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξη
θά
κέζα

5.850

480

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

Κεηαθνξη
θά
κέζα

3.939

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008

Κεραλήκαηα

1.490

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008

Θηήξηα

Νηθφπεδα

Θηήξηα

1.490

3.779

Ινηπά
πάγηα
321

Πχλνιν
11.921

Αγνξέο - πξνζζήθεο

0

525

1.855

214

124

2.718

Απνζβέζεηο

0

(40)

(1.915)

(115)

(123)

(1.573)

1.417

4.264

6.411

579

322

12.993

255

2.549

1.781

181

179

4.945

0

(176)

(1.501)

(157)

(132)

(1.965)

1.818

6.637

6.691

603

369

16.045

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008
Αγνξέο – πξνζζήθεο - κεηαθνξέο
Απνζβέζεηο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

Υθέιηκε Εσή (ζε έηε)

40-50

7-14

7-9

5-8

31/12/2009

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηεζέληα κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε:

Κεραλήκαηα

31/12/2008

Κεηαθνξη Κεραλήκα Κεηαθνξηθά
θά κέζα
ηα
κέζα

Αμία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

509

290

509

159

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

408

42

(400)

(2)

Αλαπφζβεζηε αμία ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
απνθηεζέλησλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε

101

248

109

157
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Ζ Δηαηξεία
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία

Νηθφπεδα

Θηήξηα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξη
θά
κέζα

Ινηπά
πάγηα

Πχλνιν

1.490

3.939

29.033

2.927

2.231

39.620

0

(160)

(23.182)

(2.447)

(1.9100

(27.699)

1.490

3.779

5.850

480

321

11.921

1.490

4.464

30.888

3.141

2.355

42.338

0

(180)

(24.477)

(2.562)

(2.033)

(29.272)

1.490

4.264

6.411

579

322

13.066

1.417

4.793

32.062

3.280

2.470

44.022

0

(312)

(25.945)

(2.715)

(2.155)

(31.127)

1.417

4.481

6.117

565

315

12.895

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξη
θά
κέζα

3.779

5.850

480

321

11.921

Αγνξέο – πξνζζήθεο – Κεηαθνξέο

525

1.855

214

124

2.718

Απνζβέζεηο

(40)

(1.915)

(115)

(123)

(1.573)

4.264

6.411

579

322

13.066

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008
Κηθηή Ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

Ζ Δηαηξεία
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008
Αγνξέο – πξνζζήθεο - κεηαθνξέο
Απνζβέζεηο
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

Νηθφπεδα
1.490

1.490

Θηήξηα

Ινηπά
πάγηα

Πχλνιν

(73)

329

1.175

139

116

1.685

0

(112)

(1.468)

(154)

(122)

(1.856)

1.417

4.481

6.117

565

314

12.895

Ν Όκηινο

Νη απνζβέζεηο ρξήζεο επί ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ έρνπλ επηκεξηζζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
εμφδσλ:

31/12/09

Πηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία

Πχλνιν

38

31/12/08

1.419

1.121

233

381

233

79

219

55

219

1.965

1.573

1.855

1.573

394

Πηα έμνδα δηνίθεζεο

31/12/08 31/12/09
1.121

1.492

Πηα έμνδα δηάζεζεο

Ζ Δηαηξεία
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Ν Όκηινο

Ξξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο

Αλαπξνζαξκνγή
Λ. 2065/ 92

Ππκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο

Ζ Δηαηξεία

Ξεξηγξαθή
31/12/2009

Ζ εηαηξεία ζηε ρξήζε 2008 αληέζηξεςε ηα πνζά πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ρξήζεο 2008 ησλ
νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ βάζεη ηνπ Λ. 2065/1992 (ησλ γεπέδσλ
850.865,41 επξψ, ησλ θηηξίσλ 1.268.339,23 επξψ θαη ησλ
απνζβέζεψλ ηνπο 832.453,18 επξψ), επεηδή κε βάζε ηα
Γ.Ξ.Σ.Ξ. δελ αλαγλσξίδεηαη ε αλαπξνζαξκνγή απηή. Ν
αλσηέξσ Ξίλαθαο κεηαβνιψλ ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δελ εκθαλίδεη ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή.

Πχκβαζε:
1.
2.

31/12/2009

1.287

1.287

825

825

159

159

9.856

9.856

Θαηαζθεπή βηνηερληθνχ θηηξίνπ παξαιαβήο &
πξφςπμεο γάιαθηνο - Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο
Σψξνπ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο & Ινηπφο εμνπιηζκφο

Αλάδνρνο: ΔΜΑΛΡΑΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α.Δ
πνγξαθή Πχκβαζεο: 03/06/2008
Ξξνζεζκία πεξάησζεο: 5 κήλεο
Πχκβαζε:
Κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ζέζε
ιεηηνπξγίαο, ζπγθξνηήκαηνο αθπδάησζεο πεξίζζεηαο ελεξγνχ
Αλάδνρνο: Λ. ΓΟΝΠΝΠ & Θ. ΓΟΝΠΝΠ Ν.Δ
πνγξαθή Πχκβαζεο: 05/08/2008
Ξξνζεζκία πεξάησζεο: 5 κήλεο

Δκπξάγκαηα βάξε

Δπί ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο θηήζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ππέξ ηεο Α.Ρ.Δ.
πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ αλαιήςεσλ.

Θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο

Θηίξηα – Κεραλήκαηα - Κεηαθνξηθά Κέζα - Ζιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο
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2. Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν θπξίσο γηα αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ.
Ζ εμέιημε ησλ θνλδπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο 2009 θαη ηεο ζπγθξίζηκεο ρξήζεο 2008 έρνπλ σο εμήο:
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ν
Όµηινο απνηηµά ηηο επελδχζεηο ζε
αθίλεηα µε ηε µέζνδν ηεο εχινγεο
αμίαο, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη
µαρεηφ ηεθµήξην φηη ν Όµηινο είλαη ζε
ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία
ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ αμηφπηζηα
ζε µία ζπλερή βάζε.

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008

0

0

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008

0

0

Ξξνζζήθεο

0

0

Ξσιήζεηο / δηαγξαθέο / κεηαθνξέο

73

73

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

73

73

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηακεηαθέο ξνέο ζηνλ Όκηιν, αλεμάξηεηα απφ ηα άιια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη. Θαηαιακβάλνπλ ηκήκα ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα πσιεζεί
μερσξηζηά απφ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή.
Γελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηνπ Νκίινπ.
Ρν θνλδχιην ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα αθνξά:1) ηξία νηθφπεδα ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξθπξαο 4 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ
έθαζην. 2) δχν αγξνηεκάρηα ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ 5 & 15 ζηξεκκάησλ αληίζηνηρα.
3. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ αμίεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ (αμία
αδεηψλ, αλαβαζκίζεηο θ.α.)

Ζ εμέιημε ησλ θνλδπιίσλ πνπ
αθνξνχλ ηα άυια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο 2009 θαη ηεο ζπγθξίζηκεο
ρξήζεο 2008 έρνπλ σο εμήο:

Η Εταιρεία

Κηθηή ινγηζηηθή αμία

1.826

1.826

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε

1.709

1.709

117

117

1.992

1.992

1.903

1.903

89

89

Κηθηή ινγηζηηθή αμία

2.089

2.089

Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε

1.961

1.961

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009

128

128

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008

117

117

Ξξνζζήθεο

165

165

Απνζβέζεηο

193

193

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008

89

89

Ξξνζζήθεο

98

98

Απνζβέζεηο

59

59

128

128

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008
Ζ εμέιημε ησλ θνλδπιίσλ πνπ
αθνξνχλ ηα άυια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο 2009 θαη ηεο ζπγθξίζηκεο
ρξήζεο 2008 έρνπλ σο εμήο:

Ο Όμιλος

Κηθηή ινγηζηηθή αμία
Ππζζσξεπκέλε απφζβεζε
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009
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4. Ππκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο

Ζ Δμέιημε ηνπ θνλδπιίνπ
ζπκκεηνρψλ έρεη σο εμήο:

ησλ

1/1/2008

0

Απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ

0

31/12/2008

0

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο

100

31/12/2009

100

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΒΓΖ, ζε πινπνίεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξνέβε ζηηο
5/2/2009 ζηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΕΥ - ΓΥ Α.Δ., κε ζθνπφ α) ηελ παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία κηγκάησλ
θάζε θχζεο δσνηξνθψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ δηαηξνθή φισλ ησλ εηδψλ ησλ δψσλ, ησλ πηελψλ θαη ησλ ηρζχσλ θαη ηελ
εκπνξία φισλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. β) ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ίδησλ ππνδεηγκαηηθψλ ζηάβισλ,
πηελνηξνθείσλ θαη ελπδξείσλ γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ηε δηάδνζε ησλ λεψηεξσλ θαη επσθειέζηεξσλ
ζπζηεκάησλ δηαηξνθήο ησλ δψσλ θαη ησλ ηρζχσλ, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα βειηησκέλσλ θπιψλ δψσλ, πηελψλ θαη
ηρζχσλ γηα ηε δηαηξνθή ζηνπο ζηάβινπο, πηελνηξνθεία θαη ζηα ελπδξεία απηά. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ρεκηθψλ
εξγαζηεξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή κηγκάησλ θάζε
θχζεο δσνηξνθψλ, θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ, πνπ ζα παξάγνληαη.
Πηνηρεία επίδξαζεο ελνπνίεζεο

Σξήζε 1/1-31/12/2009

Θνλδχιηα Απνηειεζκάησλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΕΥ- ΓΥ Α.Δ
ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Νκίινπ ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΒΓΖ κε ηε
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
Ζ
Νηθνλνκηθή
επίδξαζε
ηεο
ελνπνίεζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
Νκίινπ ήηαλ ζεκαληηθή.

Ξσιήζεηο

Όκηινο
Δηαηξεία
ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ
ΕΥ - ΓΥ Α.Δ
ΑΒΓΖ

Ξνζνζηφ
Δπίδξαζεο

110.712

8.278

4,48%

15.393

1.260

8,19%

Ιεηηνπξγηθά θέξδε \ δεκηέο

3.373

(162)

-4,80%

Θέξδε \ δεκηέο πξν θφξσλ

1.698

(299)

-17,61%

Θέξδε \ δεκηέο κεηά θφξσλ

1.275

(261)

-20,47%

26.420

(161)

-0,61%

Κηθηά θέξδε \ δεκηέο

Θνλδχιηα θεθαιαίσλ
Ίδηα θεθάιαηα

Βαζηθά νηθνλνκηθά θνλδχιηα ζπγαηξηθήο εηαηξείαο

Δπσλπκία
ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ
Γ.Ρ: ΕΥ - ΓΥ Α.Δ

Δγθαηάζηαζε

Ξεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

πνρξεψζεηο

Δπελδχζεηο

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο

ΔΙΙΑΓΑ

10.080

10.341

3.150

100%
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5. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/(ππνρξεψζεηο)
Ρν κεγαιχηεξν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν ζε δηάζηεκα πέξαλ ησλ 12
κελψλ, φπσο επίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη πιεξσηέν ζε
δηάζηεκα πέξαλ ησλ 12 κελψλ.
Ο ζπληειεζηήο θφξνπ
εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν
ππφθεηηαη ή ζα ππφθεηηαη ε
Δηαηξία θαη ν Όκηινο είλαη νη
εμήο:

2009

2010

25%

2011

24%

2012

23%

2013

22%

2014

21%

20%

Πεκεηψλεηαη φηη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2010 – 2014 ζεζπίζηεθαλ κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο
λφκνπ ζηε ρξήζε 2008.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ έρνπλ απνηηκεζεί κε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα
δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζεζπηζκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.
Ν ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη, απφ
πιεπξάο Δηαηξίαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ
ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.

Ν Όκηινο

Ρα ζπκςεθηζκέλα ππφινηπα έρνπλ σο εμήο:

31/12/09

Απαηηήζεηο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
πνρξεψζεηο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ

Ζ Δηαηξεία

31/12/08

5.368

4.983

5.124

4.983

(4.841)

(5.243)

(4.841)

(7)

142

(119)

142

Ν Όκηινο
2009

πφινηπν αξρήο ρξήζεο
Σξέσζε/(πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
πφινηπν ηέινπο ρξήζεο
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31/12/08

(5.375)

Θαζαξή απαίηεζε/(ππνρξέσζε) αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ ρξήζεο

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν
εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:

31/12/09

Ζ Δηαηξεία

2008

2009

2008

142

(219)

142

(219)

(149)

361

(262)

361

(7)

142

(120)

142
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Νη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο, είλαη νη παξαθάησ:

Ν Όκηινο
Θαηά ηελ
01/01/2008

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2008

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2009

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα (νηθφπεδα)

163

213

376

(15)

Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα (θηίξηα)

(307)

16

(291)

(58)

(2)

(27)

(29)

1

(28)

(39)

(39)

(20)

(59)

(1)

3

195

198

9

1

10

Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (κεραλήκαηα)
Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (κεηαθνξηθά κέζα)
Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο

9

361
(349)

(133)

162

29

104

133

23

-2

21

-4

17

121

164

285

-237

48

10

10

(4)

(371)

Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Απνζέκαηα πξντφλησλ (αλαθνζηνιφγεζε)
Απνζέκαηα πξντφλησλ (θαηαζηξνθή)
Απνζέκαηα πιηθψλ (θαηαζηξνθή)
Ξειάηεο

(331)

(36)

(367)

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο (ρξεψζηεο)

25

25

6

31

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο (παξαγσγνί)

59

59

14

73

126

23

(215)

(192)

7

7

72

79

(103)
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ
Καθξνπξφζεζκεο Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο

52

52

5

57

103

12

115

(11)

104

103

71

174

66

240

12

12

6

18

(10)

(123)

(108)

(231)

27

(1)

26

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηε
ππεξεζία
Ξξφβιεςε παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ

Πχλνιν κεηαβνιψλ αλαβαιιφκελσλ
θφξσλ

(113)
27

(86)

2

(84)

(103)

(187)

(219)

361

142

(148)

(7)
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Νη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο, είλαη ε παξαθάησ:

Ζ Δηαηξεία
Θαηά ηελ
01/01/2008

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2008

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2009

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα (νηθφπεδα)

163

213

376

(15)

361

Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη
επελδχζεηο ζε αθίλεηα (θηίξηα)

(307)

16

(291)

(51)

(342)

(2)

(27)

(29)

5

(24)

(39)

(39)

(20)

(59)

(1)

3

(1)

2

9

1

10

Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (κεραλήκαηα)
Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (κεηαθνξηθά κέζα)
Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο

9
(133)

162

29

(81)

(52)

23

-2

21

-4

17

121

164

285

-237

48

10

10

Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Απνζέκαηα πξντφλησλ (αλαθνζηνιφγεζε)
Απνζέκαηα πξντφλησλ (θαηαζηξνθή)
Απνζέκαηα πιηθψλ (θαηαζηξνθή)
Ξειάηεο

(367)

(10)

(377)

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο (ρξεψζηεο)

(331)
25

(36)

25

2

27

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο (παξαγσγνί)

59

59

14

73

23

(225)

(202)

(103)

126

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ

7

7

70

77

Καθξνπξφζεζκεο Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο

52

52

5

57

103

12

115

(11)

104

103

71

174

64

238

12

12

6

18

(10)

(123)

(24)

(147)

27

(1)

26

Ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηε
ππεξεζία
Ξξφβιεςε παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ

Πχλνιν κεηαβνιψλ αλαβαιιφκελσλ
θφξσλ

(113)
27
(86)

2

(84)

(19)

(103)

(219)

361

142

(261)

(119)
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6. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ
απαηηήζεηο πνπ είλαη δεζκεπκέλεο απφ ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο γηα δηάθνξεο εμαζθαιίζεηο. Ζ αμία ηνπο
αλαιχεηαη σο εμήο:
Πην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλνληαη εθείλεο νη
απαηηήζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ
κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.

Ν Όκηινο
31/12/2009

Γνζκέλεο εγγπήζεηο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

39

31/12/09

30

31/12/08

32

30

Νη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηφρξνλα ηηο εχινγεο αμίεο απηψλ.

7. Απνζέκαηα
Ν Όκηινο

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2009

Έηνηκα - εκηηειή πξντφληα

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

13.824

16.712

13.646

16.712

Απνκείσζε εηνίκσλ – εκηηειψλ πξντφλησλ

(200)

(1.138)

(200)

(1.138)

Ξξψηεο χιεο - πιηθά

3.557

1.982

2.230

1.982

(41)

0

(41)

0

17.140

17.556

15.635

17.556

Απνκείσζε πξψησλ πιψλ - πιηθψλ
Πχλνιν

κεηαβνιέο

Νη αλαγλσξηζζείζεο απφ ηνλ Όκηιν απνκεηψζεηο
απνζεκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

πφινηπν ηελ 01/01/2008

482

482

Κεηαβνιή ρξήζεο

656

656

πφινηπν ηελ 31/12/2008

1.138

1.138

Κεηαβνιή ρξήζεο

(897)

(897)

241

241

πφινηπν ηελ 31/12/2009
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8. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ
Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

38.252

39.076

33.437

39.076

Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

10.097

9.608

9.757

9.608

48.349

48.684

43.194

48.684

Πχλνιν

Δηδηθφηεξα ην θνλδχιη ησλ απαηηήζεσλ απφ
πειάηεο αλαιχεηαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο εζσηεξηθνχ

12.226

15.149

10.619

15.149

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο εμσηεξηθνχ

3.472

4.799

3.472

4.799

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
πειαηψλ εζσηεξηθνχ

22.444

18.136

19.171

18.136

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
πειαηψλ εμσηεξηθνχ

1.142

1.559

1.142

1.559

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

1.032

(567)

-967

(567)

38.252

39.076

33.437

39.076

Πχλνιν

Κεηαβνιέο
πφινηπν ηελ 01/01/2008

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

167

167

400

400

πφινηπν ηελ 31/12/2008

567

567

Κεηαβνιή ρξήζεο

465

400

1.032

967

Νη αλαγλσξηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία απνκεηψζεηο Κεηαβνιή ρξήζεο
επηζθαιψλ πειαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:

πφινηπν ηελ 31/12/2009

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία
ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο, θαη, θαζψο επίζεο, ε είζπξαμή ηνπο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνην πνπ ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο ζεσξείηαη αζήκαληε.
Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο.
Νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε 1.032 ρηι.
€ (φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ζηελ αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ απαηηήζεσλ).
Νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αθνξνχλ θπξίσο ζε πειάηεο ηεο Δηαηξίαο ησλ νπνίσλ ε ελειηθίσζε ησλ
ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. Ξέξαλ ηεο αλσηέξσ ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο δελ ππάξρεη
επηπιένλ θίλδπλνο επηζθαιεηψλ απφ απαηηήζεηο πειαηψλ ηεο. Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε απαηηήζεσλ ζε
κεκνλσκέλνπο πειάηεο (20 πειάηεο απνηεινχλ ην 75% πεξίπνπ ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ηεο 31/12/2009) γηα ηνπο
νπνίνπο θαηά ηελ εθηίκεζή ηεο δελ ηίζεηαη ζέκα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επεηδή κεγάιν κέξνο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ
θαιχπηνληαη απφ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο θαη επηηαγέο ηξίησλ, ελψ νη ππεξβάζεηο ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ ηνπο εγθξίλνληαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Νη ππφινηπεο απαηηήζεηο θαηαλέκνληαη ζ' έλα επξχ αξηζκφ πειαηψλ.
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Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ πξνο πειάηεο
πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
κέρξη 3 κήλεο

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

30.464

37.064

29.817

37.064

κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ

6.047

1.672

2.974

1.672

κεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο

1.267

15

172

15

474

325

474

325

38.252

39.076

33.437

39.076

κεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο
Πχλνιν

Νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, εηδηθφηεξα
αθνξνχλ ζε:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ

8.951

8.811

8.951

8.811

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο πξνθαηαβνιψλ

(305)

(236)

(305)

(236)

Φφξνη πνπ πξνπιεξψζεθαλ

368

252

368

252

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην

677

398

312

398

Γάλεηα & πξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ

243

230

272

230

46

45

43

45

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα
Απαηηήζεηο επηζηξνθήο ηφθσλ

0

223

0

223

245

221

230

221

(128)

(336)

(114)

(336)

10.097

9.608

9.757

9.608

Ινηπέο απαηηήζεηο
Κείνλ:
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ ινηπψλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ
Πχλνιν

κεηαβνιέο
πφινηπν ηελ 01/01/2008

Νη αλαγλσξηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία πξνβιέςεηο
πξνθαηαβνιψλ γηα αγνξέο απνζεκάησλ
αλαιχνληαη σο εμήο:

πφινηπν ηελ 31/12/2008

πφινηπν ηελ 31/12/2009
κεηαβνιέο
πφινηπν ηελ 01/01/2008

Κεηαβνιή ρξήζεο
πφινηπν ηελ 31/12/2008

Κεηαβνιή ρξήζεο
πφινηπν ηελ 31/12/2009
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Ζ Δηαηξεία

236

236

0

0

236

236

69

69

305

305

Κεηαβνιή ρξήζεο

Κεηαβνιή ρξήζεο

Νη αλαγλσξηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία απνκεηψζεηο
ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη σο
εμήο:

Ν Όκηινο

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

100

100

0

0

100

100

28

14

128

114
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9. Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
Νη απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα

0

0

0

0

πφινηπν κε ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο
πεξηφδνπ

0

0

42

0

Πχλνιν

0
0

0
0

42

0

10. Ρακεηαθά ηζνδχλακα θαη δηαζέζηκα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ
νκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ρακείν

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

44

30

34

30

628

626

475

626

0

0

0

0

672

656

509

656

Θαηαζέζεηο φςεσο
Ρξάπεδεο – Ινγαξηαζκφο βξαρππξνζέζκσλ
ππνρξεψζεσλ κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν
Πχλνιν

Ζ Δηαηξεία

Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο αληηπξνζσπεχεη ηελ
εχινγε αμία ηνπο.

11. Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε
Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

Ν Ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α.Α.

351

256

351

256

Πχλνιν

351

256

351

256

Νη κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α αθνξνχλ κεηνρέο ηεο «Αγξνηηθή
Ρξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» (κεηξηθή εηαηξία), ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ αλαιχεηαη σο
εμήο:
Θαηά ηελ 01/01/2008

Ρεκάρηα
181.192

Απνηίκεζε ζε ηξέρνπζα αμία θαηαρσξεζείζα απ΄ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Θαηά ηελ 31/12/2008
Απνηίκεζε ζε ηξέρνπζα αμία θαηαρσξεζείζα απ΄ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε

256
95

181.192

48

692
(437)

181.192

Θαηά ηελ 31/12/2009

Αμία

351
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12. Κεηνρηθφ Θεθάιαην
Αξηζκφο
θνηλψλ
κεηνρψλ

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο:
Θαηά ηελ 31/12/2009

4.058.743

Νλνκαζηηθή
αμία
2,65

Κεηνρηθφ
θεθάιαην
10.739

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην κε βάζε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 11.892 ρηι. Δπξψ πεξίπνπ
δηαηξνχκελν ζε 4.058.743 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 2,93 Δπξψ ε θάζε κεηνρή. Όιεο νη κεηνρέο πνπ έρνπλ
εθδνζεί, έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. Ζ Δηαηξία ζηελ ρξήζε 2005 αληέζηξεςε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, πνζνχ 1.152 ρηι.
Δπξψ πεξίπνπ, ηνπ απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Λ.2065/92 ηεο ρξήζεο 2004, επεηδή
κε βάζε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. ν ελ ιφγσ ρεηξηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ..

13. Ππζζσξεπκέλα απνηειέζκαηα
Θνλδχιηα

Ν Όκηινο

πφινηπν θαηά ηελ 01/01/2008

2.577

2.577

1.881

1.881

0

0

(961)

(961)

(13)

(13)

3.484

3.484

Θέξδε ρξήζεο

1.275

1.535

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 2008

(439)

(439)

(1.046)

(1.046)

(5)

(5)

3.269

3.529

Θέξδε ρξήζεο
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 2007
Ρα ζπζζσξεπκέλα
απνηειέζκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα
αλαιχνληαη σο εμήο:

Ζ Δηαηξεία

Κεηαθνξά ζηα απνζεκαηηθά
Φφξνο απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2008

Κεηαθνξά ζηα απνζεκαηηθά
Φφξνο απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2009
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14. Απνζεκαηηθά
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ
αθνξνχλ εηδηθά απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο, ην
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη απνζεκαηηθά
αθνξνιφγεησλ θεξδψλ
Ρα απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
πφινηπν θαηά ηελ 01/01/2008

Ν Όκηινο

Ραθηηθφ
απνζεκαηηθφ

2.598

Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2007

2.713

Ρα απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
πφινηπν θαηά ηελ 01/01/2008

2.852

846

962
(437)

250

8.307

11.270

907

1.046
98

348

9.214

12.414

Ζ Δηαηξεία

Ραθηηθφ
απνζεκαηηθφ

2.598

Δηδηθά
απνζεκαηηθά
&
απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο

Αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά
Δηδηθψλ
δηαηάμεσλ
λφκσλ

687

7.461

10.746

846

962

115

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε

(437)
2.713

Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2008

250

139

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε
πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2009

10.746

Πχλνιν

98

Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2007

πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2008

7.461

139

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο
αθνξνχλ εηδηθά απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο, ην
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη απνζεκαηηθά
αθνξνιφγεησλ θεξδψλ

687

(437)

Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2008

πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2009

Αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά
Δηδηθψλ
δηαηάμεσλ
λφκσλ

115

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε
πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2008

Δηδηθά
απνζεκαηηθά
&
απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο

(437)
8.307

11.270

907

1.046

98
2.852

348

Πχλνιν

98
9.214

12.414

Ρα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ( Λ. 2190/20, άξζξα 44
θαη 45) θαηά ηα ηελ νπνία, πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηήζησλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη
ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ, κέρξη ην χςνο ηνπ λα θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. Ρν Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά
απφ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίδεηαη ζε 10% ησλ κεηά θφξσλ θεξδψλ (άξζξν 40
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο).

50

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Ν Όκηινο
Ρα εηδηθά απνζεκαηηθά & Απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:

Απνηίκεζεο
αμηνγξάθσλ
θνξνινγήζεθαλ
ηαμηλνκεκέλα
κε εηδηθφ
σο θαηερφκελα
ηξφπν
πξνο πψιεζε
Θεξδψλ πνπ

Λ.
147/67

Θαηά ηελ 01/01/2008

4

659

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2008

4

659

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2009

4

659

Πχλνιν

24

687

(437)

(437)

(413)

250

97

97

(340)

348

Ζ Δηαηξεία
Ρα εηδηθά απνζεκαηηθά & Απνζεκαηηθά
εχινγεο αμίαο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:

Θεξδψλ πνπ

Λ.
147/67

Θαηά ηελ 01/01/2008

θνξνινγήζεθαλ

κε εηδηθφ
ηξφπν

4

659

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2008

4

659

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2009

4

659

Απνηίκεζεο
αμηνγξάθσλ
ηαμηλνκεκέλα
σο θαηερφκελα
πξνο πψιεζε

Πχλνιν

24

687

(437)

(437)

(413)

250

97

97

(340)

348

Ρα εηδηθά απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Λνκνζεζίαο απφ εηδηθψο
θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε. β) ηα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο αθνξνχλ 1) αλαπξνζαξκνγέο εδαθηθψλ εθηάζεσλ
θαη θηηξίσλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο (θαζαξέο απφ θφξνπο). Νη παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα
πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη θηηξίσλ πνπ έρεη
επηιέμεη ν Όκηινο λα αθνινπζεί, 2) Απνηίκεζε αμηνγξάθσλ ηαμηλνκεζέλησλ σο θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε.
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Ρα αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά ηνπ
Νκίινπ αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
Θαηά ηελ
01/01/2008
Γηαλνκή Θεξδψλ 2007
Θαηά ηελ
31/12/2008
Γηαλνκή Θεξδψλ 2008
Θαηά ηελ
31/12/2009

Ρα αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά ηεο
Δηαηξείαο αλαιχνληαη
σο αθνινχζσο:
Θαηά ηελ
01/01/2008
Γηαλνκή Θεξδψλ 2007
Θαηά ηελ
31/12/2008
Γηαλνκή Θεξδψλ 2008
Θαηά ηελ
31/12/2009

Ν Όκηινο
Λ.
1078/71

Λ.
1262/82

Λ.
1892/90

Λ.
2601/98

Λ.
3220/04

Λ.
3299/04

87

82

1.079

2.263

768

3.182

7.461

0

0

0

0

0

846

846

87

82

1.079

2.263

768

3.182

8.307

0

0

0

0

0

907

907

87

82

1.079

2.263

768

4.089

9.214

Πχλνιν

Ν Όκηινο
Λ.
1078/71

Λ.
1262/82

Λ.
1892/90

Λ.
2601/98

Λ.
3220/04

Λ.
3299/04

Πχλνιν

87

82

1.079

2.263

768

3.182

7.461

0

0

0

0

0

846

846

87

82

1.079

2.263

768

3.182

8.307

0

0

0

0

0

907

907

87

82

1.079

2.263

768

4.089

9.214

Ρα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαζψο θαη ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή
Φνξνινγηθή Λνκνζεζία, εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο
κεηφρνπο. Ζ Δηαηξία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη επνκέλσο δελ έρεη πξνβεί ζε
ππνινγηζκφ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνέθππηε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο. Γηαλνκή ησλ αλσηέξσ απνζεκαηηθψλ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θαη εθφζνλ έρεη
θαηαβιεζεί ν αλαινγνχλ θφξνο απφ ηελ Δηαηξία.
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15. Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Νη Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο
αθνξνχλ θπξίσο ζε δάλεηα θαη ππνρξεψζεηο
απφ ζπκβφιαηα Leasing ηεο Δηαηξίαο θαη
αλαιχνληαη σο εμήο:
Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο
Ρξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θαη δάλεηα
Πχλνιν

Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο ησλ
καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
έρεη σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

7.551

5.061

3.862

5.061

34.184

38.450

30.527

38.450

41.735

43.511

34.389

43.511

Ν Όκηινο
31/12/2009

Θαηά ην πξψην έηνο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

992

1.193

992

1.193

Θαηά ην δεχηεξν έσο ην πέκπην έηνο

4.550

3.632

2.631

3.632

Κεηά ην πέκπην έηνο

2.009

236

239

236

7.551

5.061

3.862

5.061

Πχλνιν

Ν Όκηινο
Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα
δαλεηζκνχ είλαη ηα εμήο:

Ζ Δηαηξεία

Πηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ρξήζεο
2009

2008

2009

2008

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

3,47 %

6,56 %

4,91 %

6,56 %

Ρξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θαη δάλεηα

4,66 %

8,00 %

4,28 %

8,00 %

Νη εχινγεο αμίεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηαζεξνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο. Ρα δάλεηα παξαθνινπζνχληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ ηεο (βιέπε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξ. 7.2).
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16. πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
- Ξξνγξάκκαηα Θαζνξηζκέλσλ Δηζθνξψλ
Νη εξγαδφκελνη ζηελ Δηαηξία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, γηα ζθνπνχο θνηλσληθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο
αζθάιηζεο θαιχπηνληαη απφ ην Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΘΑ). Νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο επηβαξχλνπλ σο έμνδν
ηε ρξήζε φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ Δηαηξία δελ παξέρεη ζηα ζηειέρε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφ ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα.
- Ξξνγξάκκαηα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ
Ρν πνζφ ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζε ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίζηεθε βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη
είλαη ην αθφινπζν:
Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα, φζνλ
αθνξά ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα
αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ξαξνχζα αμία ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ
ππνρξεψζεσλ

1.990

1.249

1.594

1.249

Κε θαηαρσξεκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε) /
δεκηέο

(402)

(120)

(402)

(120)

1.588

1.129

1.192

1.129

Πχλνιν

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

72

93

72

93

Θφζηνο ηφθσλ

69

62

69

62

0

15

0

15

27

2

27

2

172

168

172

Απφζβεζε κε θαηαρσξεκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ
(θεξδψλ) / δεκηψλ
Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο, Γηαθαλνληζκνχ,
Ρεξκαηηθψλ Ξαξνρψλ, Απνξξφθεζεο
(κεηαθίλεζεο) Ξξνζσπηθνχ
Απνξξφθεζε \ (κεηαθίλεζε) πξνζσπηθνχ

395

Πχλνιν

563

Ζ επηβάξπλζε γηα ηελ ρξήζε έρεη πεξηιεθζεί
ηεο θάησζη θαηεγνξίεο ηνπ ινγαξηαζκνχ
Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο.

Ν Όκηινο
31/12/2009

Έμνδα δηνίθεζεο

Αλακελφκελνο κέζνο φξνο
ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο θαηά
ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

563

11,41

54

31/12/2009

172

11,47

31/12/2008

168

11,41

172

11,47
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Ν Όκηινο
31/12/2009
Ξαξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο
πεξηφδνπ

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.249

1.293

1.249

1.293

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

72

93

72

93

Θφζηνο ηφθνπ

69

62

69

62

0

15

0

15

27

2

27

2

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε

(1040

(15)

(1040

(15)

Αλαινγηζηηθά απνηειέζκαηα

(121)

(201)

(121)

(201)

1.249

1.192

1.249

Απφζβεζε κε θαηαρσξεκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ
(θεξδψλ) ή δεκηψλ
Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο, Γηαθαλνληζκνχ,
Ρεξκαηηθψλ Ξαξνρψλ, Απνξξφθεζεο
(κεηαθίλεζεο) Ξξνζσπηθνχ

Απνξξφθεζε \ (κεηαθίλεζε) πξνζσπηθνχ
Πχλνιν

395
1.588
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Νη θπξηφηεξεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Η. Γεκνγξαθηθέο παξαδνρέο
Ξίλαθαο Θλεζηκφηεηαο

Ν Διιεληθφο Ξίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 1990 γηα Άλδξεο θαη Γπλαίθεο
π. Απαζρ. Θ3-3974/99

Θηλεηηθφηεηα Ξξνζσπηθνχ ζε καθξνρξφληα βάζε Νηθεηνζειήο Απνρψξεζε: 0% - Απφιπζε: 0%
Ζιηθία Θαλνληθήο Ππληαμηνδφηεζεο

Νη Νξηδφκελεο απφ ηεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ρακείνπ Θχξηαο
Αζθάιηζεο πνπ ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο

Ζιηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο γηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά
Κείσζε θαηά 5 έηε ηεο θαλνληθήο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο
Δπαγγέικαηα

ΗΗ. Νηθνλνκηθέο Ξαξαδνρέο
Κέζνο Δηήζηνο Οπζκφο Καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ
Κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε ηνπ Α.Δ.Ξ

2% - ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζχγθιηζεο ηεο Δ.Δ – Πηξαηεγηθήο
ηεο Ιηζζαβφλαο (2000).
3% - Πχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζχγθιηζεο ηνπ π. Νηθ. Κε ηηο
νηθνλνκίεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο.

Κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε ηνπ κηζζνινγίνπ πνπ ιακβάλεηαη
4,5% = Κέζνο Δηήζηνο Καθξνρξφληνο Ξιεζσξηζκφο + 2,52%
ππφςε γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Λ. 2112
Ιφγσ κε χπαξμεο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ην
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξνζδηνξίζηεθε κε ζεκείν αλαθνξάο ηεο
ηξέρνπζεο απνδφζεηο θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ θαη αληαλαθιά ην
εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο παξνρψλ (ΓΙΞ 19).
Ξξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην
Ιακβάλνληαο νιφθιεξε ηελ θακπχιε επηηνθίσλ θαη ην εθηηκψκελν
ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο παξνρψλ θαηά ηελ 31/12/2008 θαη
31/12/2007, εθηηκήζεθε φηη ην κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην αλέξρεηαη ζε
6,000% θαη 5,50% αληίζηνηρα.
Απφδνζε Δπελδχζεσλ Θα ηζνχηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ N. 2112/20, βάζεη ηνπ
Κεδέλ
IAS 19 θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο

ΗΗΗ. Ινηπέο Ξαξαδνρέο
Ύςνο Απνδεκίσζεο

Ζ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 2112/20 ηεο απηέο
ηζρχνπλ γηα ηνλ Όκηιν.

Ζκεξνκελία απνηίκεζεο 31/12/2009 θαη 31/12/2008 αληίζηνηρα
Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία

Ρα ζρεηηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ειήθζεζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2010 κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 31/12/2009

Ύςνο Θαηαβαιιφκελσλ Απνδεκηψζεσλ θαηά ηε Σξήζε 2008 βάζεη ηνπ
Βάζεη ησλ Πηνηρείσλ ηεο πεξεζίαο Ξξνζσπηθνχ
Λ. 2112
Ξξφγξακκα Δζεινπζίαο Δμφδνπ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Κε χπαξμε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δηαηξία
Νκαδηθφ Ξξφγξακκα Θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ – Ινηπψλ παξνρψλ ηεο
Κε χπαξμε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δηαηξία
ην Ξξνζσπηθφ (stock options θιπ)
Κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ) / δεκηψλ

Βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ παξαγξάθσλ 92, 93 ησλ IAS 19 ζηα
απνηειέζκαηα ηεο εξρφκελεο πεξηφδνπ.

Γεληθή αξρή ππνινγηζκνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ

Γερζήθακε
ηελ
αξρή
ηεο
ζπλερηδφκελεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο παξ. 23 ηνπ ΓΙΞ 1

Αλαινγηζηηθή Κέζνδνο απνηίκεζεο
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17. Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο
Ν Όκηινο

Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία
καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο, αθνξνχλ
πξνβιέςεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο, πνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ππνζέζεηο
επίιπζεο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ.

Νη ινηπέο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο ηεο
εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο

πφινηπν ηελ 01/01/2008

485

485

(365)

(365)

πφινηπν ηελ 31/12/2008

120

120

Κεηαβνιή ρξήζεο

391

381

πφινηπν ηελ 31/12/2009

511

501

Κεηαβνιή ρξήζεο

Ν Όκηινο
Ρελ
01/01/2008

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2008

Γηα επηζθάιεηεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

336

0

Γηα επηζθάιεηεο πειαηψλ

167

Γηα Απνδεκηψζεηο Ξξνζσπηθνχ

971

Γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

109

0

Γηα ππνηίκεζε πξντφλησλ

482

656

36

0

36

501

(478)

10
2.612

Γηα ηφθνπο δαλείσλ
Γηα ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνια

Νη ινηπέο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο ηεο
εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2009

336

99

435

400

567

465

1.031

158

1.129

459

1.588

109

0

109

1.138

(938)

200

40

40

2

38

23

542

565

80

90

259

349

817

3.429

926

4.355

Γηα ππνηίκεζε ινηπψλ απνζεκάησλ
Γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ

Ζ Δηαηξεία

Ζ Δηαηξεία
Ρελ
01/01/2008

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2008

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2009

Γηα επηζθάιεηεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

336

0

336

84

420

Γηα επηζθάιεηεο πειαηψλ

167

400

567

400

967

Γηα Απνδεκηψζεηο Ξξνζσπηθνχ

971

158

1.129

63

1.192

Γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

109

0

109

0

109

Γηα ππνηίκεζε πξντφλησλ

482

656

1.138

(938)

200

40

40

Γηα ππνηίκεζε ινηπψλ απνζεκάησλ
Γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Γηα ηφθνπο δαλείσλ
Γηα ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνια

36

0

36

2

38

501

(478)

23

542

565

10

80

90

259

349

2.612

817

3.429

452

3.881
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18. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί
γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Νκίινπ.

Ζ κεηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ θνλδπιίνπ είρε σο
εμήο:

Ν Όκηινο
ηελ 01/01/2008
Κεηαβνιή ρξήζεο
Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο
ηελ 31/12/2008
Κεηαβνιή ρξήζεο
Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο
Ρελ 31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

662

662

0

0

(47)

(47)

615

615

0

0

(70)

(70)

545

545

19. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ
θαη ησλ ινηπψλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Νκίινπ & ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ξξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ

7.212

5.117

5.299

5.117

Ξξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ

172

120

170

120

1.678

1.280

1.678

9

21

9

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
πξνκεζεπηψλ εζσηεξηθνχ
Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ

1.695
21

Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο

402

685

402

685

Ξαξαθξαηνχκελνη Φφξνη Κηζζσηψλ

190

232

187

232

Ξαξαθξαηνχκελνη Φφξνη Ρξίησλ

118

172

113

172

Αζθαιηζηηθά Ρακεία

617

527

571

527

Αζθάιηζηξα Ξιεξσηέα

29

15

29

15

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

58

77

58

77

414

186

414

1.015

222

1.015

222

11.715

9.268

9.331

9.268

Φφξνο Νξηζηηθνπνίεζεο θνξνινγηθά
αλέιεγθησλ ρξήζεσλ
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο
Πχλνιν

186

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη βξαρππξφζεζκεο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ δελ
παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά θαζψο, δεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο ηνπο, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη νη ινγηζηηθέο
αμίεο, πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, απνηεινχλ κία ινγηθή πξνζέγγηζε ησλ εχινγσλ αμηψλ.
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Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηνλ Όκηιν γηα
ινηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
Ρελ
01/01/2008

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2008

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2009

Γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

109

0

109

0

109

Γηα ηφθνπο δαλείσλ

501

(478)

23

542

565

10

80

90

473

563

620

(398)

222

1.015

1.237

Γηα ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνια

20. πνρξεψζεηο γηα ηξέρνπζα θνξνινγία
Ν Όκηινο
Ζ αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ γηα θφξν
εηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Ππληειεζηήο θνξνινγίαο 2009: 25% - 2008: 25%

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

274

341

200

59

31/12/2008

341
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21. Θχθινο εξγαζηψλ

Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
αλαιχεηαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ
Ινηπά
Πχλνιν

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

23

150

1

150

108.766

106.248

100.784

106.248

1.924

3.982

3.982

110.713

110.380

1.649
102.
102.434

110.380

22. Θφζηνο πσιεζέλησλ
Ν Όκηινο
Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

11.545

10.668

11.100

10.668

234

434

187

434

1.274

1.049

1.185

1.049

128

118

128

118

Γηάθνξα έμνδα

1.374

1.336

1.248

1.336

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

1.492

1.121

1.419

1.121

82.481

81.027

76.243

81.027

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε

Θφζηνο πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Ξξνβιέςεηο
Κείνλ: Ηδηνπαξαγσγή - θαηαζηξνθέο
Αλαινγία εμφδσλ θαη πιηθψλ ζε άιιεο
ιεηηνπξγίεο
Πχλνιν

31/12/2009

(245)

72

(245)

72

(2.615)

(87)

(2.615)

(87)

(349)

(337)

(349)

(337)

95.319

95.401

88.301

95.401

πφινηπν ηελ 1/1/2008

Κεηαβνιή ρξήζεο (απνκείσζε πξντφλησλ)
πφινηπν ηελ 31/12/2008

Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία
πξνβιέςεηο πνπ βαξχλνπλ ην θφζηνο
πσιεζέλησλ έρνπλ σο εμήο

31/12/2008

482

72
554

Κεηαβνιή ρξήζεο (απνκείσζε πξντφλησλ)

-554

Κεηαβνιή ρξήζεο (απνκείσζε πξντφλησλ)

200

Κεηαβνιή ρξήζεο (απνκείσζε ινηπψλ
απνζεκάησλ)

40

Κεηαβνιή ρξήζεο (επηζθαιείο παξαγσγνί)

69

πφινηπν ηελ 31/12/2009

60

309
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23. Ιεηηνπξγηθά έζνδα

Ρν ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα αλαιχνληαη σο
εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

0

120

0

120

Δπηδνηήζεηο Ν.Α.Δ.Γ

189

186

184

186

Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ

143

147

143

147

Έζνδα απφ κε ηήξεζε φξσλ ζπκβάζεσλ

200

151

200

151

Ινηπά έζνδα πξάμεσλ πειαηψλ

45

56

45

56

Ινηπά έζνδα πξάμεσλ πξνκεζεπηψλ

33

30

33

30

272

9

270

9

70

46

70

46

584

0

584

0

1.536

745

1.529

745

Έθηαθηα έζνδα
Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πχλνιν

24. Ιεηηνπξγηθά έμνδα

Ρν ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο
εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

0

31/12/2009

31/12/2008

104

0

60

57

60

57

0

584

0

584

Ξξνβιέςεηο δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

391

120

381

120

Ινηπά Έθηαθηα θαη Αλφξγαλα Έμνδα

390

178

390

178

2.373

0

2.373

0

3.214

1.043

3.204

1.043

Αζθάιηζηξα Ξηζηψζεσλ Δμαγσγψλ
Ξξνβιέςεηο γηα Έθηαθηνπο Θηλδχλνπο

Εεκηέο απφ θαηαζηξνθέο αλαζθάιηζησλ
απνζεκάησλ
Πχλνιν

Φφξνο
Δηζνδήκαηνο
πφινηπν ηελ 1/1/2008

Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία
πξνβιέςεηο πνπ βαξχλνπλ ηα ινηπά έζνδα έμνδα έρνπλ σο εμήο

104

Ινηπά Έμνδα

485

482

(365)

72

πφινηπν ηελ 31/12/2008

120

554

Κεηαβνιή ρξήζεο

391

(309)

πφινηπν ηελ 31/12/2009

511

245

Κεηαβνιή ρξήζεο

61
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25. Έμνδα δηνίθεζεο
Ρα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
Ακνηβέο & Έμνδα Ξξνζσπηθνχ

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.780

1.429

1.629

1.429

Ακνηβέο & Έμνδα Ρξίησλ

195

138

172

138

Ξαξνρέο Ρξίησλ

147

138

142

138

Φφξνη & Ρέιε

213

206

212

206

Γηάθνξα Έμνδα

788

515

572

515

Απνζβέζεηο Ξαγίσλ Πηνηρείσλ

250

233

118

233

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

458

180

63

180

Ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνιν

49

49
3.880

2.839

2.957

2.839

26. Έκκεζα έμνδα Γηάζεζεο

Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο αλαιχνληαη
σο αθνινχζσο:
Ακνηβέο & Έμνδα Ξξνζσπηθνχ

Ν Όκηινο
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.808

1.448

1.657

1.448

13

17

0

17

290

511

287

511

2

1

984,00

1

2.650

2.717

2.413

2.717

Ακνηβέο & Έμνδα Ρξίησλ
Ξαξνρέο Ρξίησλ
Φφξνη & Ρέιε
Γηάθνξα Έμνδα ιεηηνπξγίαο & πξνψζεζεο

Ζ Δηαηξεία

Απνζβέζεηο Ξαγίσλ Πηνηρείσλ

394

412

381

412

Ξξνβιέςεηο Δθκεηάιιεπζεο

779

400

700

400

Αλαινγία εμφδσλ ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ

349

337

349

337

178

162

178

162

6.463

6.005

5.965

6.005

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Πχλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο
αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.14 ησλ ζεκεηψζεσλ
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27. Άκεζα έμνδα δηάζεζεο

Ρα έκκεζα έμνδα δηάζεζεο αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ

795

954

795

954

Ξαξνρέο Ρξίησλ

112

63

112

63

Φφξνη & Ρέιε

6

5

6

5

119

149

119

149

Απνζβέζεηο

9

9

9

9

Ξξνβιέςεηο Δθκεηαιιεχζεσο

0

0

0

0

218

218

218

218

1.259

1.398

1.259

1.398

Γηάθνξα Έμνδα

Έμνδα θίλεζεο Φνξηεγψλ ςπγείσλ δηαλνκήο
Πχλνιν

28. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Πηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ακνηβψλ θαη
εμφδσλ πξνζσπηθνχ, παξαηίζεηαη πίλαθαο κε
ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο αλά θαηεγνξία
απαζρνινχκελσλ γηα ηα έηε 2009 – 2008:

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

5.820

5.807

5.210

5.807

Δηζθνξέο & επηβαξχλζεηο εκεξνκίζζηνπ
πξνζσπηθνχ

1.370

1.107

1.250

1.107

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα

203

184

185

184

Πχλνιν εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

7.393

7.098

6.645

7.098

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ

5.960

4.694

5.960

4.694

Δηζθνξέο & επηβαξχλζεηο έκκηζζνπ
πξνζσπηθνχ

1.657

1.586

1.657

1.586

213

166

213

166

7.830

6.446

7.830

6.446

15.223

13.545

14.475

13.545

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα
Πχλνιν έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
Γεληθφ Πχλνιν
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29. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Ν Όκηινο
Ρα έζνδα απφ επελδχζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2009

Ρφθνη ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ ζην πξνζσπηθφ

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

16

9

Έζνδα κεξηζκάησλ κεηνρψλ

31/12/2009

31/12/2008

16

9

13

Ινηπά έζνδα θεθαιαίσλ
Πχλνιν

13

3

0

3

0

19

22

19

22

30. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο
εμήο:

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ρφθνη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

290

310

191

310

Ρφθνη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

767

3.572

730

3.572

Ξξνβιέςεηο Γεδνπιεπκέλσλ ε κε ηφθσλ

565

23

565

23

72

94

70

94

1.694

3.999

1.556

3.999

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Πχλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο
Γηα δεδνπιεπκέλνπο ε κε ηφθνπο
αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.14 ησλ ζεκεηψζεσλ
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31. Φφξνο εηζνδήκαηνο

Ρα πνζά ησλ θφξσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ
ρξήζε, έρνπλ σο εμήο:

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Ρξέρνπζα Φνξνινγία

274

341

200

341

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία

149

(362)

262

(362)

Πχλνιν

423

(21)

462

(21)

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο:

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Θέξδε πξν θφξσλ (θνξνινγηθήο βάζεο)

1.639

1.813

1.470

1.813

Ππληειεζηήο θνξνινγίαο

25%

25%

25%

25%

409

453

367

453

(290)

(227)

(290)

(227)

155

115

123

115

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

274

341

200

341

Αλαβαιιφκελνο θφξνο

149

(362)

262

(362)

Έμνδν / έζνδν θφξνπ ζηελ Θαηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ Σξήζεο

423

(21)

462

(21)

Φφξνο εηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνζηένπ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιφγεηα
εηζνδήκαηα
Φφξνο κε εθπηπηφκελσλ δηαθνξψλ

31/12/2008

Πεκεηψλεηαη φηη, ζην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα πνζνχ € 149.450,20
πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ ηα εμήο θνλδχιηα:
α) πνζφ € 8.292,22 πνπ αθνξά πξνζαξκνγή ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ \ απαηηήζεσλ ζηνπο
λένπο ζεζπηζκέλνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
β) πνζφ € (71.932,54) πνπ αθνξά πξφβιεςε γηα επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο.
Ν θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο
Δηαηξίαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ
ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
ζηαζκηζκέλν κέζν ζπληειεζηή θφξνπ, επί ησλ
θεξδψλ ηεο.

Ν Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Θέξδε πξν θφξσλ

1.698

1.860

1.997

1.860

Ππληειεζηήο θνξνινγίαο

25%

25%

25%

25%

424

465

499

465

(290)

(227)

(290)

(227)

(15)

(12)

(132)

(12)

Ινγηζηηθέο δηαθνξέο

155

115

123

115

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

274

341

200

341

Φφξνο εηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνζηένπ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιφγεηα
εηζνδήκαηα
Ξξνζσξηλέο δηαθνξέο
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Ζ αλάιπζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο
2009 έρεη σο εμήο: (ζε €)

Ν Όκηινο
Σξέσζε

Ξίζησζε

Ζ Δηαηξεία
πφινηπν

Σξέσζε

Ξίζησζε

πφινηπν

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο θαη επελδχζεηο
ζε αθίλεηα (νηθφπεδα)

-15.044,43

0,00

-15.044,43

-15.044,43

0,00

-15.044,43

Ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο θαη επελδχζεηο
ζε αθίλεηα (θηίξηα)

-58.659,70

-527,99

-58.131,71

-58.659,70

-7.334,70

-51.325,00

Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(κεραλήκαηα)

127,02

-67,02

194,05

127,02

-5.091,75

5.218,77

Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(κεηαθνξηθά κέζα)

9.619,12

29.730,00

-20.110,88

9.619,12

29.730,00

-20.110,88

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

183.019,53

-12.232,83

195.252,36

-39.279,74

-38.167,74

-1.112,00

62,28

0,00

62,28

62,28

0,00

62,28

119.123,83

16.902,16

102.221,67

-103.175,45

-20.864,19

-82.311,26

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο
επηρεηξήζεηο

Θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Απνζέκαηα πξντφλησλ
(αλαθνζηνιφγεζε)
Απνζέκαηα πξντφλησλ
(θαηαζηξνθή)
Απνζέκαηα πιηθψλ
(θαηαζηξνθή)

-1.153,48

2.212,26

-3.365,75

-1.411,10

2.212,26

-3.623,37

36.614,32

273.256,44

-236.642,12

36.614,32

273.256,44

-236.642,12

9.744,01

0,00

9.744,01

9.744,01

0,00

9.744,01

Ξειάηεο

92.397,83

96.807,81

-4.409,98

76.824,23

86.883,81

-10.059,58

3.909,71

-1.940,79

5.850,50

549,71

-1.940,79

2.490,50

12.100,29

-2.186,02

14.286,32

12.100,29

-2.186,02

14.286,32

153.612,67

368.149,69

-214.537,02

84.195,18

12.262,64

17.540,95

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
(ρξεψζηεο)
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
(παξαγσγνί)

134.421,46

358.225,69

-223.804,24

71.932,54

81.879,18

12.262,64

69.616,54

12.100,23

5.440,73

17.540,95

12.100,23

5.440,73

-6.897,39

4.574,63

-11.472,02

-6.897,39

4.574,63

-11.472,02

94.838,74

28.937,49

65.901,25

92.522,74

28.937,49

63.585,25

23.166,50

17.010,15

6.156,35

23.166,50

17.010,15

6.156,35

-3.936,53

104.165,92

-108.102,45

-3.936,53

20.409,57

-24.346,10

-1.090,00

0,00

-1.090,00

-1.090,00

0,00

-1.090,00

18.139,97

121.176,08

-103.036,10

18.139,97

37.419,72

-19.279,75

385.715,22

535.165,42

-149.450,20

141.908,73

403.718,72

-261.809,99

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξφβιεςε αλέιεγθησλ
θνξνινγηθά ρξήζεσλ
Καθξνπξφζεζκεο
Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο
Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηε ππεξεζία
Ξξφβιεςε παξνρψλ ζην
πξνζσπηθφ

Πχλνιν αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο
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32. Κέξηζκα

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, γηα ηε ρξήζε 2009.
(Ζ αληίζηνηρε πξφηαζε γηα ηε ρξήζε 2008 ήηαλ ε δηαλνκή κεξίζκαηνο €
439.536,98 ήηνη € 0,1083 αλά κεηνρή). Ρν κέξηζκα, θαη ε δηαλνκή, ή κε
απηνχ, είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ππνρξεψζεηο αιιά πεξηιακβάλεηαη
ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο.

33. Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή
Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο Κεηφρνπο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
θέξδνπο ή δεκίαο, κε ην ζηαζκηζκέλν φξν ησλ ζε θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά
κεηνρή βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα
δεδνκέλα:
Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηεο κεηξηθήο

Ν Όκηινο
31/12/2009

Ζ Δηαηξεία

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.275

1.881

1.536

1.881

Κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ
ρξήζεσο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ βαζηθψλ
θεξδψλ αλά κεηνρή

4.058.742

4.058.742

4.058.742

4.058.742

Βαζηθά θέξδε αλά εθδνζείζα κεηνρή
(ζε Δπξψ)

0,31414

0,46344

0,37844

0,46344
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Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

34. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
νκαδνπνηνχληαη σο εμήο:
Ν Όκηινο
Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ

Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

1/131/12/2009

1/131/12/2008

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα

38.680

39.791

672

656

39.352

40.447

39.352

40.447

7.551

5.061

7.551

5.061

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο (*)

10.333

6.961

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

34.183

38.450

Πχλνιν

44.516

45.411

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ

52.067

50.472

Πχλνιν
Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Πχλνιν
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο

(*) Ρν θνλδχιη ζε ζρέζε κε εκθαληδφκελν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, δηαθέξεη θαηά:
- απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ.
- πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ
πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε
ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.
- πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πειάηεο γηα κειινληηθή πψιεζε απνζεκάησλ.
- πξνπιεξσζέληα έμνδα ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή
παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
- απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο.
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Ζ Δηαηξεία
Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ

Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

1/131/12/2009

1/131/12/2008

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα

35.458

39.791

509

656

35.967
35.967

40.447

35.967

40.447

3.862

5.061

3.862

5.061

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο (*)

3.472

6.961

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

30.527

38.450

Πχλνιν

33.999

61.093

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ

37.860

50.472

Πχλνιν
Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Πχλνιν
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο

(*) Ρν θνλδχιη ζε ζρέζε κε εκθαληδφκελν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, δηαθέξεη θαηά:
- απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ.
- πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ πξνβιέπνληαη
απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία
απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.
- πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πειάηεο γηα κειινληηθή πψιεζε απνζεκάησλ.
- πξνπιεξσζέληα έμνδα ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή
παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
- απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο.
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35. Ππλαιιαγέο κε
ζπλδεδεκέλα κέξε

Νη ζπλαιιαγέο κε
ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο
εμήο:
Ξσιήζεηο Αγαζψλ

Αγνξέο Αγαζψλ

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα
κέξε

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα
κέξε

πνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα
κέξε

Πηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο, επελδπηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα
απνζέκαηα, νη ππεξεζίεο, ππνρξεψζεηο, απαηηήζεηο, έζνδα θαη έμνδα ηνπ Νκίινπ θαη
ηεο Δηαηξίαο πξνέξρνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ Νκίινπ
θαη ηεο Δηαηξίαο. Νη ζπλαιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε
θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Ν Όκηινο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία
ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεσο ή πεξηερνκέλνπ, ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ
ίδην, ή ζπλδεδεκέλα κέξε θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ.

Ν Όκηινο
Ππλδεδεκέλα κέξε

Απαηηήζεηο δηεπζπληηθψλ θαη
βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ

πνρξεψζεηο δηεπζπληηθψλ
θαη βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ

31/12/08

31/12/09

31/12/08

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

326

1

326

1

Πχλνιν

326

1

326

1

Κεηξηθή

1.128

3.976

991

3.976

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

3.983

1.273

1.048

1.273

Πχλνιν

5.111

5.249

2.039

5.249

Κεηξηθή

41.421

43.257

34.074

43.257

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

315

254

315

254

Πχλνιν

41.736

43.511

34.389

43.511

Κεηξηθή

628

627

475

627

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

122

12

61

12

Πχλνιν

750

639

536

639

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

114

317

51

317

Πχλνιν

114

317

51

317

36. Ακνηβέο & ζπλαιιαγέο δηεπζπληψλ θαη
βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.

Ακνηβέο & έμνδα
δηεπζπληηθψλ θαη βαζηθψλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

31/12/09

Ζ Δηαηξεία

Ν Όκηινο
31/12/09

Ζ Δηαηξεία

31/12/08

31/12/09

31/12/08

Γηεπζπληηθά ζηειέρε

478

422

452

422

Βαζηθά δηνηθεηηθά
ζηειέρε

115

93

96

93

Πχλνιν

593

515

548

515

Γηεπζπληηθά ζηειέρε

0

0

0

0

Βαζηθά δηνηθεηηθά
ζηειέρε

0

0

0

0

Πχλνιν

0

0

0

0

Γηεπζπληηθά ζηειέρε

0

0

0

0

Βαζηθά δηνηθεηηθά
ζηειέρε

0

0

0

0

Πχλνιν

0

0

0

0
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Ν Όκηινο

37. Θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο

Ν Όκηινο έρεη δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ χςνπο € ρηι.:

38. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο
Ν Όκηινο κηζζψλεη κεηαθνξηθά κέζα κε
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ρα κειινληηθά
ζπλνιηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα έρνπλ σο
εμήο:

πνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθψλ
κηζζψζεσλ
Θαηά ην πξψην έηνο
Θαηά ην δεχηεξν έσο ην πέκπην
έηνο

Πχλνιν

31/12/2009

31/12/2008

984

984

Ν Όκηινο
31/12/2008

31/12/2007

13

11

0

35

13

46

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δηαβεβαηψλεη φηη δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο πέξαλ ηνπ
39. Γεγνλφηα κεηά ηελ
αλσηέξσ ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεµαληηθά ηελ νηθνλνµηθή δηάξζξσζε ή ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ
επηρεηξεµαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο απφ ηηο 31/12/2009 µέρξη θαη ηελ εµεξνµελία
Ηζνινγηζκνχ
ζχληαμεο ηνπ παξφληνο.

40. Δλδερφκελεο
ππνρξεψζεηο

Γελ ππάξρνπλ εθηφο ηεο παξαθάησ άιιεο επίδηθεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο λα
εθθξεκνχλ απνθάζεηο δηαηηεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ νξγάλσλ ή λα έρεη αζθεζεί αίηεζε
αθχξσζεο απνθάζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη λα κελ έρεη γίλεη ε αληίζηνηρε
πξφβιεςε.
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41. Δπίδηθεο ππνζέζεηο

πφζεζε Η.Θ.Α.
παξαιεπηψλ-κεηαθνξέσλ

Ρν πνθαηάζηεκα Η.Θ.Α. Ησαλλίλσλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 218/1991 πξάμε
επηβνιήο εηζθνξψλ (Ξ.Δ.Δ.) σο θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1281/1991 πξάμε επηβνιήο
πξφζζεηεο επηβάξπλζεο εηζθνξψλ (Ξ.Δ.Ξ.Δ.Δ.) ηνπ ηδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο, επέβαιε
ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο, ην πνζφ ησλ Δπξψ 68.669,11, σο εηζθνξέο θαη κε ηελ
δεχηεξε ην πνζφ ησλ Δπξψ 32.428,47, σο πξνζαχμεζε, επεηδή δελ αζθάιηζε ε
Δηαηξία ζην Η.Θ.Α. ηνπο κεηαθνξείο γάιαθηνο θαη κάιηζηα νη εηζθνξέο θαη
πξνζαπμήζεηο επεβιήζεζαλ αλαδξνκηθά απφ ην έηνο 1984. Ρν πνζφ απηφ θαηέβαιε ε
Δηαηξία ζην ππνθαηάζηεκα Η.Θ.Α. Ησαλλίλσλ.
Θαηά ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ, ε εηαηξία ππέβαιε έλζηαζε ζηελ Ρ.Γ.Δ. ηνπ
πνθαηαζηήκαηνο Η.Θ.Α. Ησαλλίλσλ, ε νπνία απνξξίθζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.
537/1994 απφθαζή ηνπ.
Πηε ζπλέρεηα ε Δηαηξία άζθεζε πξνζθπγή ζην Ρξηκειέο Γηνηθεηηθφ
Ξξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ, ε νπνία έγηλε δεθηή θαη αλαγλσξίζζεθε φηη ε Δηαηξία δελ
είρε ππνρξέσζε αζθάιηζεο ησλ κεηαθνξέσλ γάιαθηνο.
Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο άζθεζε ην πνθαηάζηεκα Η.Θ.Α. Ησαλλίλσλ έθεζε, ε
νπνία εθδηθάζζεθε ηνλ Νθηψβξην 2001 θαη εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 87/2001 απφθαζε
ηνπ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ, ε νπνία απέξξηςε ηελ έθεζε.
Ζ Δηαηξία ππέβαιε ζην πνθαηάζηεκα Η.Θ.Α. Ησαλλίλσλ, αίηεζε κε ηελ νπνία
δεηνχζε ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ Δπξψ 359.100 σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ
λνκηκφηνθα απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ησλ επί κέξνπο πνζψλ.
Κέρξη ζηηγκήο εηζπξάρζεθαλ, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ην πνζφ
173.822,87 Δπξψ, ηελ 23/04/2000, ελψ νθείιεηαη ζηελ Δηαηξία ην πνζφ Δπξψ
256.095,42, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα, ηα νπνία φκσο ην Η.Θ.Α αξλήζεθε λα
ηα θαηαβάιεη θαη αζθήζεθε ζην Ρξηκειέο Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ, απφ ηελ
20/11/2002 πξνζθπγή, ε νπνία εθθξεκεί. Πην κεηαμχ ην Η.Θ.Α. άζθεζε αλαίξεζε ζην
Π.η.Δ, ε νπνία εθδηθάζζεθε ζηηο 19/11/2007, ε δε απφθαζε αλακέλεηαη εληφο ηνπ
2008.
Ζ Δηαηξία δελ εκθαλίδεη απηή ηελ απαίηεζε (ή πηζαλή ππνρξέσζε πξνθχςεη
απφ ην Π.η.Δ.) ζηα βηβιία. Δπίζεο απφ ηνλ 10ν/2001 ε Δηαηξία ζηακάηεζε λα έρεη
κηζζσηνχο ηνπο κεηαθνξείο θαη λα θαηαβάιεη Η.Θ.Α. βαζηζκέλε ζηελ απφθαζε ηνπ
Δθεηείνπ 8/7/2001.
Ξαξφκνηα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 18125/ Ξ.Δ.Ξ.Δ.Δ. ηνπ Γ/ληή ηνπ π/ηνο ΗΘΑ Ησαλλίλσλ
θαη ηελ ππ΄αξηζκ’256/1991Ξ.Δ.Ξ.Δ.Δ. ηνπ ηδίνπ Γ/ληή, επεβιήζεζαλ ζε βάξνο ηεο
Δηαηξίαο εηζθνξέο θαη πξνζαπμήζεηο χςνπο Δπξψ 205.429,20, επεηδή δελ αζθάιηζε
ζην ΗΘΑ ηνπο παξαιήπηεο γάιαθηνο, νη νπνίεο θαη θαηαβιήζεθαλ θαηά ην έηνο 1992.
Θαηά ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ε Δηαηξία άζθεζε ελζηάζεηο ελψπηνλ ηεο Ρ.Γ.Δ. ηνπ
π/ηνο ηνπ ΗΘΑ Ησαλλίλσλ εθ ησλ νπνίσλ εθδφζεθαλ νη ππ΄αξηζκ’639/1995 θαη
780/1995 απνθάζεηο ηεο Ρ.Γ.Δ. ηνπ π/ηνο ΗΘΑ Ησαλλίλσλ κε ηηο νπνίεο
απεξξίθζεζαλ.
Θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ε Δηαηξία άζθεζε πξνζθπγέο ζην Ρξηκειέο
Γηνηθεηηθφ Ξξσηνδηθείν Ησαλλίλσλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίζζεθαλ λα εθδηθαζζνχλ ηελ
6ε Ηνπλίνπ 1999 θαη εθδφζεθαλ νη ππ’ αξηζκ. 468/1999 θαη 469/1999 απνθάζεηο ηνπ
Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίεο εδέρζεζαλ φηη νη
κεηαθνξείο γάιαθηνο ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Θ.Α. θαη ζπλεπψο νθείινληαη
νη εηζθνξέο. Θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ε Δηαηξία άζθεζε εθέζεηο ελψπηνλ ηνπ
Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίεο εθδηθάζζεθαλ ηελ 25/04/2001
θαη απεξξίθζεζαλ, αζθήζεθαλ δε ην έηνο 2002 αηηήζεηο αλαηξέζεσο, νη νπνίεο
πξνζδηνξίζζεθαλ λα εθδηθαζζνχλ κεη’ αλαβνιή ζηηο 12/3/2007. Ρειηθψο ε ππφζεζε
εθδηθάζζεθε ζηηο 24/03/2008. Θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε.

72

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

42. Ξξφζζεηα Πηνηρεία
θαη Ξιεξνθνξίεο

1.

Πηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1/131/12/2009, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 1/1-31/12/2008,
ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε
εηαηξεία ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. Ζ ελζσκάησζε επέθεξε ηηο εμήο
επηδξάζεηο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο
θαζψο θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ:
Θχθινο εξγαζηψλ 4,48 %
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ -20,47 %
Θαζαξή ζέζε Νκίινπ -0,61 %

2.

Γελ έιαβαλ ρψξα εηαηξηθά γεγνλφηα (πιελ ηεο πιεξνθνξίαο 1.) φπσο
εμαγνξά, ζπγρψλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ,
απφζρηζε θιάδνπ,
αλαδηάξζξσζε ή δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο.

3.

Γελ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.

4.

Γελ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
πξνεγνχκελε.

5.

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε κεηξηθή εηαηξία ΑΓΟΝΡΗΘΖ
ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ
Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ
67,77 %. Ν
φκηινο ελζσκαηψλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).

6.

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ
δηαθνξέο, νχηε απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.

7.

Ν φκηινο έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέρξη θαη
ηε ρξήζε 2007.

8.

Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά γηα ηηο αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε € 511 ρηι. Γηα ινηπέο ππνρξεψζεηο έρνπλ
ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο € 4,355 ρηι.. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ
έρνπλ ζρεκαηηζηεί άιιεο πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο.

9.

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ, ζην ηέινο ηεο
ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ είλαη αληίζηνηρα 476 θαη 458
εξγαδφκελνη.

ζε ζρέζε κε ηελ

10. Νη εγγπεηηθέο θαη νη ελέγγπεο πηζηψζεηο ζε ηξίηνπο αλέξρνληαη ζε
35.000.000 €.
11. Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1/1 - 30/12/2009 θαηαρσξήζεθε 1) έζνδν
απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πνζφ € 96.843,68 ην νπνίν αθνξά απνηίκεζε
ρξενγξάθσλ ηαμηλνκεζέλησλ σο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 2) έμνδν
5.196,81 ην νπνίν αθνξά θφξν εηζνδήκαηνο.
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Θ. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ

1. Ξαξάγνληεο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
θηλδχλνπ

Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο:
α) θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο
αγνξάο),
β) πηζησηηθφ θίλδπλν θαη
γ) θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ, εζηηάδεηαη ζηε κε
πξνβιεςηκφηεηα
ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
αγνξψλ
θαη επηδηψθεη
λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζε ηεο Δηαηξίαο.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ
γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε
ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ
θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ:
- Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Νκίινπ.
- Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ ή
/ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ.
- Δθηέιεζε - εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ
ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
δελ εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο
εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Ρα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία απνηεινχληαη
θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη
πιεξσηένπο, δάλεηα, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

2. Θίλδπλνο αγνξάο

Υο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε
αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο
Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ
ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο.
Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξία εζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθά είδε
θηλδχλσλ: ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ.

3. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 95% ζηελ Διιάδα θαη ηηο
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, νη δε αγνξέο ηεο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ
ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο φπνπ θπξίαξρν λφκηζκα είλαη
ην Δπξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ εθηίζεηαη ζε ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
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4. Θίλδπλνο επηηνθίνπ

Δπηδίσμε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ
θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο
ξνέο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ Δηαηξεία
παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην δαλεηζκφ, πξνβαίλνληαο ζηε ζπλδπαζκέλε
ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ξνιηηηθή ηεο
εηαηξείαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη
ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο.
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα θαη
ζηαζεξά επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ είηε
λα παξακείλνπλ ή λα κεηαηξαπνχλ ζε θπκαηλφκελα θαη ζηαζεξά (γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε παξ. 6.12).
Ρν επηηφθην ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαζνξίδεηαη ζαλ
δηαηξαπεδηθφ πξνζθεξφκελν επηηφθην θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δαλεηζκνχ
πιένλ ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πεξηζσξίνπ.
Ζ αλαινγία κεηαμχ ηνπ δαλεηζκνχ κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ηνπ
δαλεηζκνχ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ειέγρεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ
θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο αλάγθεο
θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο εηαηξείαο. Πην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην 1 2% ηνπ
δαλεηζκνχ αθνξά καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ην 88%
βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν. (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
βιέπε παξ. 6.12).
Πε εκεξήζηα βάζε, ην θεθάιαην θίλεζεο θαιχπηεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ
ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ηξαπεδηθέο γξακκέο
πίζησζεο πξνο εμαζθάιηζε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ.
Ζ Δηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. Όπσο θαη ζην
πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη
ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο
επηηνθίσλ.

Ν Όκηινο 2009
Ν πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ
ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ

Έληνθα κε
κεηαβιεηφ
επηηφθην

Έληνθα κε
ζηαζεξφ
επηηφθην

Άηνθα

Πχλνιν

α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

38.680

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

672

Πχλνιν (α)

672

37.680
672

38.680

39.352

10.333

10.333

β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

7.551

7.551

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

34.183

34.183

Πχλνιν (β)

41.734

πφινην έθζεζεο (α) – (β)

10.333

52.067

-41.062
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Ν Όκηινο 2008
Ν πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ
ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ

Έληνθα κε
κεηαβιεηφ
επηηφθην

Έληνθα κε
ζηαζεξφ
επηηφθην

Άηνθα

Πχλνιν

α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

39.791

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

656

Πχλνιν (α)

656

39.791
656

39.791

40.447

6.961

6.961

β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Πχλνιν (β)

5.061

5.061

38.450

38.450

43.511

πφινην έθζεζεο (α) – (β)

6.961

50.472

-42.855

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ Νκίινπ
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +/- 200
κνλάδσλ βάζεο, (2008: +/- 50). Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε
κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
ζηα απνηειέζκαηα

Ξνζνηηθή επίδξαζε
Ξνζνζηηαία επίδξαζε

2009

2008

+ /-

+/-

+/- 821

+/- 214

+/- 0,64%

+/- 0,11%

Ζ έθζεζε ηνπ Νκφινπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, δηαθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ
έληνθσλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ. Ξαξφια απηά, ε παξαπάλσ αλάιπζε, αλ θαη πξνζεγγηζηηθή, ζεσξείηαη
αληηπξνζσπεπηηθή ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ.
Ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε θηλδχλνπο άιισλ ηηκψλ.
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Ζ Δηαηξεία 2009
Ν πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο
ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ

Έληνθα κε
κεηαβιεηφ
επηηφθην

Έληνθα κε
ζηαζεξφ
επηηφθην

Άηνθα

Πχλνιν

α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

35.458

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

509

Πχλνιν (α)

509

35.458
509

35.458

35.967

3.472

3.472

β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

3.862

3.862

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

30.527

30.527

Πχλνιν (β)

34.389

πφινην έθζεζεο (α) – (β)

3.472

37.861

-33.880

Ζ Δηαηξία 2008
Ν πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο
ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ

Έληνθα κε
κεηαβιεηφ
επηηφθην

Έληνθα κε
ζηαζεξφ
επηηφθην

Άηνθα

Πχλνιν

α) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

39.791

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

656

Πχλνιν (α)

656

39.791
656

39.791

40.447

6.961

6.961

β) Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

5.061

5.061

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

38.450

38.450

Πχλνιν (β)

43.511

πφινην έθζεζεο (α) – (β)

6.961

50.472

-42.855

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ Δηαηξείαο
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +/- 200
κνλάδσλ βάζεο, (2008: +/- 50). Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε
κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
ζηα απνηειέζκαηα

Ξνζνηηθή επίδξαζε
Ξνζνζηηαία επίδξαζε
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2008

+ /-

+/-

+/- 677

+/- 214

+/- 0,34%

+/- 0,%
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Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε θηλδχλνπο άιισλ.
H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη
5. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη σο
εμήο:

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Ν Όκηινο
Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

2009

2008

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

38.680

39.791

672

656

49.352

40.447

Ζ Δηαηξεία
Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

2009

2008

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν

35.458

39.791

509

656

35.967

40.447

(*) Ρν θνλδχιη ζε ζρέζε κε εκθαληδφκελν ζηνλ Ηζνινγηζκφ, δηαθέξεη θαηά:
- απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ.
- πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ
πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε
ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.
- πξνπιεξσζέληα έμνδα ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή
παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
- απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο.
Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια
κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα αιιαγέο ζηελ
απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο.
Ρν ππφινηπν πνπ αθνξά ηηο απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ, αθνξά ππφινηπν κεηά πξνβιέςεσλ απνκείσζεο, ρσξίο λα
ιεθζνχλ ππφςε εμαζθαιίζεηο ή άιιεο πηζησηηθέο αλαβαζκίζεηο.
Ζ Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη θπξίσο ζε
πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ νη δε απαηηήζεηο θαιχπηνληαη θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηξαπεδηθέο
εγγπήζεηο θαη επηηαγέο ηξίησλ κεγάιεο δηαζπνξάο.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία ειέγρνληαο ην
κέγεζνο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ηα πηζησηηθά φξηα ησλ ινγαξηαζκψλ. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην,
δεηείηαη επηπιένλ εμαζθάιηζε κε εγγπήζεηο.
Όπνπ δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο. Γηα ηε
ρξήζε 2009, ε δηνίθεζε πξνέβε ζηε δηελέξγεηα ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο 400 ρηι. €, ήηνη ην 1% ησλ απαηηήζεσλ απφ
εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο σο εθηίκεζε ηε κέζνδν ελειηθίσζεο ησλ ππνινίπσλ. Ξέξαλ ηνχηνπ ζεσξεί, φηη
δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα εμαζθάιηζε. (Βιέπε
ζρεηηθά παξαπάλσ ζηελ παξ. 9.8).
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Ξηζησηηθή αζθάιηζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ:
Αζθαιηζηηθή Δηαηξία

ΑΡΔ Αζθαιηζηηθή

Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αλαθνξάο

10768001980

Γεληθή πεξηγξαθή θάιπςεο

Αζθάιηζε πεξηερνκέλνπ Σξεκαηνθηβσηίνπ θαηά θηλδχλσλ Θινπήο ή
Γηάξξεμεο

Αζθαιηδφκελα αληηθείκελα

Δπηηαγέο, Ππλαιιαγκαηηθέο, Έλζεκα, Σαξηφζεκα, Γξακκαηφζεκα,
Κεηξεηά, ηξέρνπζαο θπθινθνξίαο

Ππλνιηθφ Αζθαιηζηηθφ πνζφ

10.030.000,00 €

Γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο φπσο θαη γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ε Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε
ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.
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6. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε
ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ
θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ν Όκηινο
ειέγρεη
δηαξθψο ην πνζφ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ
αλαινγία απηνχ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο, ηε ζχλζεζε
ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο
ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο
ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Νη
ππάξρνπζεο
δηαζέζηκεο
αρξεζηκνπνίεηεο
εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν, είλαη
επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
Ν Όκηινο θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην
θίλεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλνί
θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Νη αλάγθεο
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο πιεξσκψλ ζε εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε.
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ
31/12/2009 θαη 31/12/2008 αλαιχεηαη σο εμήο:

Ν Όκηινο
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2009

Βξαρππξφζεζκεο
Δληφο 6
κελψλ

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Πχλνια

Καθξνπξφζεζκεο

992

Απφ 1
έσο 5 έηε
4.550

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε
2.009

34.183

Πχλνιν

7.551
34.183

7.336

2.997

41.519

3.989

10.333
4.550

2.009

52.067

Ν Όκηινο
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2008

Βξαρππξφζεζκεο
Δληφο 6
κελψλ

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκεο

1.193

Απφ 1
έσο 5 έηε
3.631

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε
237

38.450

5.061
38.450

4.882

2.079

43.332

3.272

80

Πχλνιν

6.961
3.631

237

50.472
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ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Ζ Δηαηξεία
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2009

Βξαρππξφζεζκεο
Δληφο 6
κελψλ

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Πχλνια

Καθξνπξφζεζκεο

992

Απφ 1
έσο 5 έηε

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε

2.631

239

30.527

Πχλνιν

3.862
30.527

2.435

1.037

32.962

2.029

3.472
2.631

239

37.861

Ζ Δηαηξεία
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2008

Βξαρππξφζεζκεο
Δληφο 6
κελψλ

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκεο

1.193

Απφ 1
έσο 5 έηε
3.631

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε
237

38.450

Πχλνιν

5.061
38.450

4.882

2.079

43.332

3.272

6.961
3.631

237

50.472

Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο
ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο
αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

7. Ξνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
θεθαιαίνπ

Ν Όκηινο δηαξθψο βειηηζηνπνηεί ηε θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε
(ηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηζκνχ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ). Πηφρνη ηνπ Νκίινπ
φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη:
- ε βειηηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ Νκίινπ (shareholder value),
- ε εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο (going-concern),
- ε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο, θαη
- ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο ηδαληθήο
θαηαλνκήο.
Ν Όκηινο γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ
θεθαιαηνπρηθή ηεο δηάξζξσζε κπνξεί, λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα πξνο
ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη
λέεο κεηνρέο ή λα εθπνηήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην
ρξένο ηεο.
Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε εμεηάδεηαη δχν θνξέο εηεζίσο. Ζ
Γηνίθεζε ζεσξεί σο κέξε απηήο ηεο εμέηαζεο ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ
θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεηαη ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ. Πχκ θσλα
κε πάγηα πξαθηηθή ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο κε βάζε ην
ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο
ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα.
Ν θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «Πχλνιν δαλεηζκνχ»
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ»
φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) κείσλ «Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα». Ρα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα
θεθάιαηα» φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ.
Ρν 2007 ε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπο ήηαλ, ε εμφθιεζε κεγάινπ
κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ψζηε ζε επίπεδν ηξηεηίαο, λα κεησζεί ν
ζπληειεζηήο ζηα επίπεδα ηνπ 55%. Ρν 2009 ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο
αλήιζε ζε 61% έλαληη 69% ηνπ 2007.

Ν Όκηινο

Αλάιπζε ζπληειεζηή κφριεπζεο

2009

Ξεξηγξαθή θνλδπιίσλ
Πχλνιν δαλεηζκνχ
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα
Θαζαξφο δαλεηζκφο

Ζ Δηαηξεία
2008

2009

2008

41.734

43.511

34.389

43.511

(672)

(656)

(509)

(656)

41.062

42.855

33.880

42.855

Ίδηα θεθάιαηα

26.420

25.493

26.681

25.493

Ξιένλ: Θαζαξφο δαλεηζκφο

41.062

42.855

33.880

42.855

67.482

68.348

60.561

68.348

0,61

0,63

0,56

0,63

Πχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ
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ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΞΝΓΟΑΦΖ
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ

Η. ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ( κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λφκνπ
3556/2007)
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ:
1.
2.
3.

Ξαιαηνζφδσξνο Γεκήηξηνο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ιχηεο Βαζίιεηνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Θφληνο Διεπζέξηνο, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπ ζχλσλ Πχκβνπινο

ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθά πξνο απηφ νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ », δειψλνπκε
θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκ ε:
(α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 1/1/2009
– 31/12/2009, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Ξιεξνθφξεζεο «Γ.Ξ.Σ.Ξ.» (International Financial Repor ting Standards “IFRS”), απεηθνλίδνπλ θαηά
ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ησλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, ησλ Ρακεηαθψλ Ονψλ θαη ησλ
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ », θαζψο θαη ηεο
επηρείξεζεο «ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ>> πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο
ζχλνιν.
(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο
επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο «<ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ », θαζψο θαη
ηεο επηρείξεζεο «ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο
ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ.

Ησάλληλα, Ξαξαζθεπή 30 Καξηίνπ 2010
Νη βεβαηνχληεο
Ν Ξξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Ξαιαηνζφδσξνο Γεκήηξηνο
Α.Γ.Ρ

ΠΔ 557381

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Ιχηεο Βαζίιεηνο
Α.Γ.Ρ.

ΑΒ 803379
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Ρν κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Θφληνο Διεπζέξηνο
Α.Γ.Ρ. ΠΔ

011896

