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ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

1.

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
1.1 Ηζνινγηζκφο

Πεκεηψζεηο

31/12/2008

31/12/2007

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Κε θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.1

13.066

11.921

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.2

89

117

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

6.3

384

35

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

6.4

30

29

13.569

12.102

Πχλνιν κε Θπθινθνξνχλησλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ
Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Απνζέκαηα

6.5

18.139

25.789

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

6.6

48.684

51.882

Ρακεηαθά ηζνδχλακα & δηαζέζηκα

6.7

656

3.605

Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε

6.8

256

692

Πχλνιν Θπθινθνξνχλησλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ

67.735

81.968

ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ

81.304

94.070

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην

6.9

10.739

10.739

Απνζεκαηηθά

6.10

11.270

10.746

Ππζζσξεπκέλα θέξδε

6.11

3.484

2.577

25.493

24.062

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

6.12

5.061

4.377

Ππληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

6.13

1.129

971

Ξξνβιέςεηο

6.14

120

485

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

6.3

242

254

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

6.15

616

662

7.168

6.749

Πχλνιν Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

6.12

38.450

54.129

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

6.16

9.852

8.999

πνρξεψζεηο γηα ηξέρνπζα θνξνινγία

6.17

341

131

Πχλνιν Βξαρππξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ

48.643

63.259

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ

81.304

94.070
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1.2 Θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο

Πεκεηψζεηο

1/131/12/2008

1/131/12/2007

Θχθινο εξγαζηψλ

6.18

110.380

106.041

Θφζηνο πσιεζέλησλ

6.19

(95.401)

(91.986)

14.979

14.055

Κηθηφ θέξδνο
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

6.20

745

867

Έμνδα δηνίθεζεο

6.21

(2.839)

(2.667)

Έμνδα δηάζεζεο

6.21

(6.005)

(6.646)

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

6.23

(1.043)

(460)

5.837

5.148

Ιεηηνπξγηθά θέξδε
Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

6.24

22

39

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

6.25

(3.999)

(3.647)

1.860

1.540

21

(524)

1.881

1.016

1.881

1.016

Θέξδε πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

6.26

Θέξδε ρξήζεο κεηά θφξσλ
Θαηαλέκνληαη ζε:
Κεηφρνπο Δηαηξίαο
Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

6.28

0,4634

0,2503

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

6.28

0,1083

0,0000

5

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ
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1.3 Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ
θαζαξήο ζέζεο

Θαηά ηελ 01/01/2008

Κεηνρηθφ
θεθάιαην
10.739

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Ππζζσξεπκέλα
απνηειέζκαηα

10.746

2.577

24.062

0

0

1.881

1.881

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Θαζαξά θέξδε ρξήζεο
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε

(437)

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ
δηάζεζε θεξδψλ

961

Φφξνο θαηαρσξεκέλνο απ΄επζείαο ζηα
ίδηα θεθάιαηα
Θαηά ηελ 31/12/2008
Θαηά ηελ 01/01/2007

(437)
(961)

0

(13)

(13)

10.739

11.270

3.484

25.493

10.739

7.906

5.800

24.445

(1.200)

(1.200)

1.016

1.016

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Θαζαξά θέξδε ρξήζεο
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζέζηκσλ
πξνο πψιεζε

(14)

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ
δηάζεζε θεξδψλ

2.854

Φφξνο θαηαρσξεκέλνο απ΄επζείαο ζηα
ίδηα θεθάιαηα
Θαηά ηελ 31/12/2007

Πχλνιν

10.739

6

10.746

(14)
(2.854)

0

(185)

(185)

2.577

24.062
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1.4 Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ

Έκκεζε κέζνδνο

1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

1.861

1.540

Απνζβέζεηο

1.766

1.460

Ξξνβιέςεηο

(124)

817

(13)

(184)

(176)

(270)

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

Ινηπέο κε Ρακεηαθέο Ππλαιιαγέο
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

3.976

3.146

7.290

6.509

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

7.649

4.501

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

3.196

(5.172)

544

454

(3.976)

(3.146)

(150)

(245)

7.263

(3.608)

14.553

2.901

(2.613)

(4.341)

9

25

(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
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο

13

14

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ

0

20

Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο - επηδνηήζεηο

154

452

Πχλνιν εθξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)

(2.437)

(3.830)

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Κηζζψζεηο
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(γ)
Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
(α)+(β)+(γ)
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο

7

(15.047)

955

(16)

0

0

(1.200)

(15.063)

(245)

(2.949)

(1.174)

3.605

4.779

656
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2.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

Ζ Δηαηξία «ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. ΑΒΓΖ»
(εθεμήο: ε Δηαη ξία) ηδξχζεθε ζηηο 17/04/1963 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε 50 έηε. Ζ Δηαηξία είλαη
ζπγαηξηθή ηεο Αγξνηηθήο Ρξάπεδαο ηεο Δ ιιάδνο (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 Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία θέηαο, ζθιεξψλ ηπξηψλ,
γηανχξηεο θαη ηελ π αξαγσγή θαη δη άζεζε θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο.
Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνη θεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο εί λαη ε αθφινπζε:
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. :

Γξνχγθαο Βαζίιεηνο

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.:

Βαγγέιεο Βαγγέιεο

Κέινο :

Βειηβάζεο Ρξηαληάθπιινο

Κέινο :

Ιχηεο Βαζίιεηνο

Κέινο :

Νηθνλφκνπ Σξήζηνο

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δ ηαηξί α ο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκη θέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο
Α.Ρ.Δ. κε ηελ κέζνδν ηεο Νιηθήο Δ λνπνίεζεο.
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ ηαηξί αο γηα ην 2008 αλήιζε ζε 443 άηνκα (2007: 425
άηνκα).
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνη θεηηθφ Ππκβνχιην ηεο έθηεο ε ο
Καξηίνπ 2009 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ειεθηξνλη θή δηεχζπλζε www.dodoni dairy.com. Θαη‟ εληνιή ηνπ Γηνηθ εηη θνχ Ππκβνπιίνπ νη Νηθνλνκη θέο
Θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο :

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔ ΘΛΡΖΠ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΓΟΝΓΘΑΠ
Μ 376944

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΑΠΠΑΙΗΑΠ
Π 243248

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΘΥΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΡΑΠΗΝΙΑΠ
Φ 260784

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΙΗΝΓΗΥΟΓΝΠ
ΑΚΝΔ 381/99
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3.

ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑ ΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

3.1

Βάζε παξνπζίαζεο

Νη
ζπλεκκέλεο
νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο
(εθεμήο
νη
«Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (εθεμήο
«ΓΞΣΞ») θαη ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (εθεμήο
«ΓΙΞ»), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο,
φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο
Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB.
Ζ ζχληαμε 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 η σλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ
ηεο Δηαηξίαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια.
ια ηα ΓΞΣΞ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην IASB θαη ηζρχνπλ
θαηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
επηθχξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο («ΔΔ»).
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πξνέβε ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο
κεζφδνπο ινγηζηηθήο θαη απνηίκεζεο, ψζηε λα είλαη ζχκθσλα
κε ηα ΓΞΣΞ.

3.2 Λέα Ξξφηππα θαη
Γηεξκελείεο

3.2.1 Ρξνπνπνίεζε πξνηχπσλ
ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε 2008

ΓΙΞ 39
Σξεκαηννη θνλνκηθά
κέζα:
αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε
(ηξνπνπνί εζε πνπ εθαξκφδεηαη απφ
ηελ 30/6/2008) θαη

Ζ ηξνπνπνί εζε επηηξέπεη ηα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνη ρεία ελεξγεηηθνχ, δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, λα επαλαηαμη λνκνχληαη, θάησ απφ
νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο,
ελψ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δπλαηφηεηεο επαλαηαμη λφκεζεο,
απφ θαη πξνο ην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην, πξνο θαη
απφ ην δηαθξαηνχκελν κέρξη ηε ιήμε. Θαη΄ εθαξκνγή ησλ
αλσηέξσ
ηξνπνπνη ήζεσλ,
δελ
ζπλέηξεμαλ
ιφγνη
επαλαηαμηλφκεζεο ρξεκαηννηθνλνκη θψλ ζηνηρείσλ ηεο Δ ηαηξείαο,
θαη σο εθ ηνχηνπ νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξέαζ αλ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξεί αο.
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3.2.2 Λέεο Γηεξκελείεο
ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε 2008

ΓΔΔΣΞ 11
ΓΞΣ Ξ 2
Ππλαιιαγέο Ηδίσλ Κεηνρψλ Νκίινπ
(εθαξκφδεηαη απφ ηε 1/3/2008)

ΓΔΔΣΞ 12
Ππκθσλίεο Ξαξαρψξεζεο
(εθαξκφδεηαη απφ ηε 1/1/2008)

ΓΔΔΣΞ 13
Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ
(εθαξκφδεηαη απφ ηε 1/7/2008)

ΓΔΔΣΞ 14
ξηα πεξηνπζηαθψλ ζηνη ρείσλ
θαζνξη ζκέλσλ παξν ρψλ, ειάρη ζην
απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν
θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο
(εθαξκφδεηαη απφ ηε 1/1/2008)

ΓΔΔΞΣ 16
Αληη ζηαζκί ζεηο κη αο θαζαξήο
επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην
εμσηεξη θφ ( εθαξκφδεηαη απφ ηε
1/10/2008)

Ζ Γηεξκελεία δη αζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ φπνπ νη ππάιιεινη κίαο
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
Δπίζεο δηαζαθελίδεη εάλ νξηζκέλνη ηχπνη ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα
ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρη θνχο
ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο.
Ζ Γηεξκελεί α δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νη θνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ ηαηξείαο.
Ξαξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηί κεζε
ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο ζπκθσ λίεο
παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ π αξνρήο ππ εξεζηψλ.
Ζ Γηεξκελεί α δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νη θνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ ηαηξείαο.
Γηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θά πνηαο
κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο „„πφληνπο‟‟ ή „„ηαμηδη σηηθά
κίιηα‟‟ ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.
Ζ Γηεξκελεί α δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νη θνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ ηαηξείαο.
Ξαξέρεη νδεγίεο ζρεηη θά κε ην πνζφ ηεο ππεξβάιινπζαο
δηαθνξάο (πιεφλαζκα) πνπ πξνθχπηεη απφ έλα πξφγξακκα
παξνρψλ ζην π ξνζσπηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα αλα γλσξηζηεί σο
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ κηα επηρείξεζε. Δπεμεγεί επίζεο, πσο
ηα ζπληαμηνδνηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο
κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ φηαλ ππ άξρεη φξην ειάρη ζησλ
απαηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ Γηεξκελεί α δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νη θνλνκηθ έο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ ηαηξείαο.
Ξαξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ
θηλδχλσλ
θαη
ην
πνζφ
πνπ
έρεη
αλαγλσξηζηεί
ζην
αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί κηα
ζρέζε αληηζηάζκηζεο.
Ζ Γηεξκελεί α δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νη θνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δ ηαηξείαο.
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3.2.3 Λέα, αλαζεσξεκέλα ή
ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ
εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά
κεηά απφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε
2008
ΓΞΣ Ξ 8
Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο ( λέν π ξφηππν
πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ
1/1/2009)

ΓΙΞ 1
Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ ( αλαζεψξεζε ηνπ
πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ
ηελ 1/1/2009)

ΓΙΞ 23
Θφζηνο δαλεηζκνχ ( αλαζεψξεζε
ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη
απφ ηελ 1/1/2009)

ΓΞΣ Ξ 3
Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ
(αλαζεψξεζε ηνπ π ξνηχπνπ πνπ
ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/ 2009)
θαη

Αληηθαζη ζηά ην ΓΙΞ 14 «Νη θνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα».
Πθνπ φο ηνπ λένπ π ξνηχπνπ είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά
κε
ηε
γλσζηνπνί εζε
π ιεξν θνξηψλ
ζρεηη θά
κε
ηνπο
ιεηηνπξγη θνχο ηνκείο κηαο επηρεί ξεζεο, ηα π ξντφληα, ηηο
ππεξεζίεο ηεο, ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο. Ρν π ξφηππν πηνζεηεί ηε λ
«πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο», απ αηηψληαο απφ ηηο επη ρεηξήζεη ο νη
πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νη θνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
λα εί λαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηνί θεζε εζσηεξηθά γη α ηε λ
εθηίκεζε ηεο απφδνζεο θαηά ηνκέα επηκεξη ζκνχ ησλ πφξσλ ηεο
επηρείξεζεο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.
Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ λέν πξφηππν απφ ηε λ
1/1/2009 θαη κεηά.

Ρν ΓΙΞ 1 έρεη ηξνπνπνη εζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα
ησλ π ιεξνθνξηψλ πνπ π αξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθη λνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009. Νη βαζηθέο αιιαγέο
ζπλνςίδνληαη ζηε μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο
ηδηνθηήηεο (κε ηφρνπο) 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 επ έθεξε αιιαγέο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία
θαζψο θαη ζηελ π αξνπζί αζε ησλ Νη θνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη
λένη νξηζκνί δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξη ζεο,
απνηίκεζεο ή γλσζηνπνί εζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη
άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ άιια π ξφηππ α. Ζ
Δηαηξεί α ζα εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν πξφηππν απφ
ηελ 1/1/2009 θαη κεηά.
Ζ βαζη θή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά
ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξη ζεο σο έμνδν ηνπ
θφζηνπο δαλεη ζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πε ξηνπζηαθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαη ηείηαη έλα ζεκαληη θφ ρξνληθφ
δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα
πσιεζνχλ. Ζ Δηαηξεί α ζα εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν
πξφηππν απφ ηελ 1/1/2009 θαη κεηά.

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΞ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην
ινγηζηη θφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα
επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπ νηείηαη ε
ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο
νη αιιαγέο πεξη ιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνί εζε ησλ δαπ αλψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαγλψξηζε κειινληη θψλ
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκή καηνο ζηα
απνηειέζκαηα.
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ΓΙΞ 27
Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(ηξνπνπνί εζε ηνπ π ξνηχπνπ πνπ
ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/ 2009)

ΓΙΞ 39
Σξεκαηννη θνλνκηθά κέζα:
αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε
(ηξνπνπνί εζε ηνπ π ξνηχπνπ πνπ
ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/ 2009)

ΓΙΞ 32
Σξεκαηννη θνλνκηθά κέζα:
παξνπζίαζε ( ηξνπνπνί εζε ηνπ
πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ
ηελ 1/7/2009) θαη
ΓΙΞ 1
Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ
ηελ 1/7/2009)

ΓΞΣ Ξ 1
Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΞ
(ηξνπνπνί εζε ηνπ π ξνηχπνπ πνπ
ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/ 2009)
θαη
ΓΙΞ 27
Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(ηξνπνπνί εζε ηνπ π ξνηχπνπ πνπ
ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/ 2009)

ΓΞΣ Ξ 2
(Ρξνπνπνίεζε) «Ξιεξσκέο
βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο ( ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ
ηελ 1/1/2009)

Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαη ηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε
αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξη θή λα θαηαρσξνχληαη
ζηελ θαζαξή ζέζε. ιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα
εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 1/7/2009 θαη ζα επ εξεάζνπλ κειινληηθέο
απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνς εθί αο απφ ηελ
εκεξνκελία απηή θαη κεηά.
Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνί εζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδ φκελνο
θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην π εδίν
εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαη ξεία ζα
εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν π ξφηππν απφ ηελ
1/7/2009 θαη κεηά.

H ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 απαη ηεί φπσο νξηζκέλα
ρξεκαηννη θνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν („ „puttable
κέζν‟‟)
θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ
ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο Ίδη α Θεθάιαη α
εάλ π ιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξη ηήξηα.
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 απ αηηεί γλσζηνπνίεζε π ιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηα („„puttabl e‟‟) κέζα πνπ θαηαηά ζζνληαη σο Ίδηα
Θεθάιαη α.
Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Δ ηαη ξεία
αιιά αλακέλεηαη λα κελ επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο .

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΞ 1 επη ηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε πνπ
πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΞ, αλ επηιέμεη λα απνηηκήζε η
ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνη λνπξαμίεο ή ζπγγελείο ζηελ
αμία θηήζεο ηνπο, λα ρξεζηκνπνηεί σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε
ηελ εχινγε αμία εί ηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο
πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνί εζε
θαηαξγεί ηνλ νξη ζκφ ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο απφ ην ΓΙΞ 27
θαη ην αληη θαζηζηά κε ηελ απαί ηεζε ηα κεξίζκαηα λα
παξνπζηάδνληαη σο
εηζφδεκα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή.
Νη αλσηέξσ
ηξνπνπνη ήζεη ο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Δ ηαηξεία απφ ηελ
1/7/2009 αιιά αλακέλεηαη λα κελ επ εξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
ηεο θαηαζηάζεηο
Ρξνπνπνη ήζεθαλ νη απαηηήζεηο αλαθνξη θά κε ην ρεηξηζκφ ησλ
πξνυπνζέζεσλ κηαο ζπκθσλίαο νη νπνίεο δελ ζπλεπ άγνληαη
θαηνρχξσζε ζπκκεηνρη θψλ ηίηισλ. Δπίζεο ηξνπνπνη ήζεθαλ νη
νξηζκνί ηεο θαηνρχξσζεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο,
φπσο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απφδνζεο.
Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Δ ηαη ξεία
απφ ηελ 1/7/2009 αιιά αλακέλεηαη λα κελ επεξεάζνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
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3.2.4 Λέεο Γηεξκελείεο πνπ
εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά
κεηά απφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε
2008
ΓΔΔΞΣ 15
Ππκθσλίεο γη α ηελ θαηαζθεπή
αθί λεηεο πεξηνπζίαο (εθαξκφδεηαη
απφ ηε 1/1/2009)

ΓΔΔΞΣ 17
Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνη ρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο
(κεηφρνπο) ( ζα εθαξκνζηεί απφ ηε
1/7/2009)

Πθνπ φο ηεο δηεξκελεί αο είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε
ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
( α) αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ (real estate)
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 11 ή ηνπ ΓΙΞ 18 θαη
( β) πφηε ζα π ξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη έζνδν πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθη λήησλ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεί α.

Ξαξέρεη νδεγίεο αλαθνξη θά κε ηα εμήο ζέκαηα: (α) πφηε ζα
πξέπεη κία επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα
(β) πσο ζα πξέπεη κη α επη ρείξεζε λα κεηξά ηα κεξίζκαηα
πιεξσηέα θαη (γ) φηαλ κηα επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα
πιεξσηέα, πσο ζα πξέπ εη λα ινγηζηη θνπνηεί ηη ο δηαθνξέο κεηαμχ
ηεο ινγηζηη θήο αμί αο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηη θήο αμίαο ησλ π ιεξσηέσλ
κεξηζκάησλ.
Ρηο νδεγίεο ηεο Γηεξκελείαο ζα ηηο εθαξκφζεη ε Δηαηξεία απφ
ηελ 1/7/2009.
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4.

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΒΑΠΗΘΥΛ ΙΝΓ ΗΠΡΗΘΥΛ ΑΟΣ ΥΛ

4.1 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα
είηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο είηε γηα
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πεξηιακβάλνπλ νηθφπεδα,
θηίξηα, κεραλήκαηα,
βειηηψζεηο
κηζζσκέλσλ αθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ, έπηπια θαη ινηπφ
εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα. Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζ εηο.
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.Ξ. 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

Δμαηξνχληαη νη βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ νη νπνίεο
απνζβέλνληαη ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο
σθέιηκεο δσήο ηεο βειηίσζεο θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηνπ
κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ.
Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα ηπρφλ ελδείμεηο απνκνίσζεο. Αλ ππάξρεη έλδεημε
απνκνίσζεο, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη
ζην
αλαθηήζηκν
πνζφ
κε
ηζφπνζε
επηβάξπλζε
ησλ
απνηειεζκάησλ.

4.2 Αυια πεξηνπ ζηαθά
ζηνηρεία

Ρα άυια πεξηνπζη αθά ζηνη ρεία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα. Ρα ινγηζκη θά πξνγξάκκαηα πνπ απνθηψληαη
κεκνλσκέλα,
θεθαιαηνπνηνχληαη
ζηελ
αμία
θηήζεο.
Κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεη ο θαη ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο. Ρα
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνζβέλνληαη ζε 3 ρξφλ ηα.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαη ξίαο, ζε εηήζηα βάζε, εμεηάδεη ηελ αμία ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ
πθίζηαηαη απνκ είσζε ηεο αμίαο ηνπο ή αλ έρεη κεηαβιεζεί ε
αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπο. ηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο
άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππ εξβαί λεη ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γη α απνκείσζε κε
ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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4.3 α. Φφξνο
Δηζνδή καηνο β.
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κ ε ηε κέζνδν
ηνπ ηζνινγηζκνχ, βάζεη ησλ π ξνζσξηλψλ δηαθνξψλ νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ π εξηνπζηαθψλ
ζηνη ρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξη ιακβάλνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο θνξνινγη θήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη
ζε απηά ζχκ θσλα κε ηε θνξνινγη θή λνκνζεζί α.
Γηα ηνλ π ξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεζπηζκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ή νη
θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζεζπίδνληαη ζε εκεξνκελία
κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελί αο θιεηζίκαηνο ηνπ η ζνινγηζκνχ.
Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαη ηήζεηο
φηαλ είλαη πηζαλφλ ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε λα είλαη
επαξθή γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ πξνζσξη λψλ δη αθνξψλ.

Ν πιεξσηένο θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη επί
ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, βάζεη ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο ρξήζεο. Φνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κεηαθέξνληαη ζε
επφκελεο ρξήζεηο γηα ζπκςεθηζκφ, αλαγλσξίδνληαη σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ζεσξεί ηαη πηζαλή ε π ξαγκαην πνίεζε
κειινληη θψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ, ηα νπνία ζα είλαη επ αξθή γη α
ηνλ ζπκς εθηζκφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγη θψλ δεκηψλ.

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαί ηεζε ή ππνρξέσζε πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηνλ επ αλππνινγη ζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε πεξηνπζη αθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ αληηζηαζκίζεσλ
ηακεη αθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη θαηεπζεί αλ
ζηελ θαζαξή ζέζε, θαηαρσξείηαη επίζεο ζε ρξέσζε ή πίζησζε ηεο
θαζαξήο ζέζεο.

4.4

Απνζέκαηα

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο αμία ο
θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν
θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πεξη ιακβάλεη ηα άκεζα
αλαισζέληα πιη θά, ηα άκεζα εξγαηη θά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα
γεληθά βηνκεραλη θά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
θζάζνπλ ηα πξντφληα ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, ελψ δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δαλεη ζκνχ. Ρν θφζηνο θηήζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ ζπκπ εξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο θφξνπο θαη
έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ. Ζ
θαζαξή ξεπζηνπνη ήζηκε αμία αληηπξνζσπ εχεη ηελ εθηηκψκελε αμία
πψιεζεο κεησκέλε θαηά ην εθηηκψκελν θφζηνο νινθιήξσζεο θαη
ηα έμνδα πψιεζεο, πξνβνιήο, δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ηνπ
απνζέκαηνο.
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4.5
κέζα

Σξεκαηννηθνλνκηθά

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ
δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηη θνχ ζε κία
επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκη θή ππνρξέσζε ή έλα
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κη α άιιε επηρείξεζε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκη θά κέζα ηεο Δηαηξί αο ηαμηλνκνχληαη
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζί α ηεο ζχκβαζεο θαη
ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.

4.5.1 Σξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

Ξξφθεη ηαη γη α ρξεκαηννηθνλνκη θά ζηνη ρεία ελεξγεη ηθνχ, πνπ
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:

Σξεκαηννη θνλνκηθά
ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ
πνπ
θαηέρνληαη γηα εκπνξη θνχο ζθνπνχο.

Θαηά ηελ αξρη θή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ
επηρείξεζε σο ζηνη ρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ρα Σξεκαηννη θνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεί α ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη
ηα/νη ηπρφλ θέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
Ρα Σξεκαηννη θνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεί α ζηελ εχινγε αμία
κέζσ
ησλ
απνηειεζκάησλ
πνπ
θαηέρεη
ε
Δ ηαη ξία
πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
Ηζνινγηζκνχ, ζην θνλδχιη « Ρακεηαθά ηζ νδχλακα θαη
δηαζέζ ηκα ».
Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνξνχλ βξ αρπρξφληεο, πς ειήο
επθνιί αο
ξεπζηνπνί εζεο
επελδχζεηο, πνπ εί λαη
εχθνια
κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο
πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θί λδπλν γη α αιιαγέο ηελ απνηίκεζή
ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο θαη θαηαζέζεηο
πξνζεζκίαο.

4.5.2 Δπελδχζεηο θαηερφκελεο
σο ηελ ιήμε

Ξεξη ιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκη θά π εξηνπζη αθά
ζηνη ρεία
κε
πάγηεο
ε
π ξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο
θαη
ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δ ηαηξί α έρεη ηελ πξφζεζε θαη
ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.
Ζ Δηαηξί α δελ θαηείρε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκη θέο
θαηαζηάζεηο
ηεο
ρξεκαηννη θνλνκηθά
κέζα
απηήο
ηεο
θαηεγνξίαο.
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4.5.3 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 ρξεκαηννηθνλνκηθά 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 Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζη α
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζην θνλδχιη
«Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο».

4.5.4 Γηαζέζηκα πξνο
πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθάζηνηρεία.

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 απνκεησκέλα. 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 απνηηκψ ληαη 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.
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4.5.5 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.
ια ηα ινηπά έμνδα δαλεηζκνχ (ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα) κεηαθέξνληαη
ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απηά πξαγκαηνπνηνχληαη.
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4.6

Κηζζψζεηο

Ζ Δηαη ξία ζπκκεηέρεη ζε ιεηηνπξγη θέο κηζζψζεηο φπνπ ν
εθκηζζσηήο δηαηεξεί ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνπο θη λδχλν πο θαη
ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκη ζζσκέλα πεξηνπζη αθά
ζηνη ρεία. Ρα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν, θαζ‟ φιε ηε δη άξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ζ Δηαη ξία ζπκκεηέρεη ζε ρξεκαηνδνηηθέο κ ηζζψζεηο, ζχκθσλα
κε ηηο νπνίεο κεηαβη βάδνληαη ζηελ Δ ηαηξί α νπζηαζηη θά φινη νη
θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεί α.
Νη ρξεκαηνδνηη θέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε ρακειφηεξε
αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνη ρείσλ
θαη
ηεο
παξνχζαο
αμίαο
ησλ
ειάρη ζηα
θαηαβαιινκέλσλ κηζζσκάησλ.
Ρα κηζζσκέλα πεξηνπζη αθά ζηνηρεί α απνζβέλνληαη ζην
κηθξφηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δηάξθεη αο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο
σθέιηκεο δσήο.
Ρα κηζζψκαηα δηαρσξίδνληαη
ζην πνζφ πνπ αθνξά ηελ
απνπιεξσκή ηφθσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηελ απνπ ιεξσκή ηνπ
θεθαιαίνπ. Ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλαο
ζηαζεξφο ζπληειεζηήο απνπ ιεξσκήο. Ζ απνπ ιεξσκή εμφδσλ
ρξεκαηνδφηεζεο κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

4.7

Κεηνρηθφ θεθάιαην

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γη α ηελ έθδνζε κεηνρψλ
εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηη θνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα
ηα νπνί α ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε
επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο
επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.
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4.8

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ

Νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα π ξνζσπηθνχ γηα ππεξεζίεο πνπ
παξαζρέζεθαλ ζηελ ρξήζε θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα,
ελψ ηα νθεη ιφκελα ή π ξνπιεξσζέληα πνζά ζηνλ ηζνινγη ζκφ. Ζ
Δηαηξία δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην
πξνζσπηθφ
γηα
ηελ
αθππεξέηεζε
παξά
κφλν
ζρέδηα
θαζνξη ζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία.
Γηα παξνρέο πξνο ην π ξνζσπηθφ ιφγσ ηεξκαηη ζκνχ ηεο
ππεξεζί αο ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ Δ ιιεληθή λνκνζεζία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ
ππνινγίδεηαη
κε
αλαινγηζηηθή
κειέηε
απφ
εγθεθξηκέλν
αλαινγη ζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη νη
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην π νζφ πνπ έ ρεη αλαγλσξηζζεί.
Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
ην θφζηνο ησλ παξνρψλ απηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο π ξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο κε βάζε ηηο
εθηηκήζεηο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζε
θάζε εκεξνκελί α θιεη ζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ρα αλαινγηζηηθά
θέξδε ή δεκίεο ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ
κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμί αο ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνη ρείσλ
ηνπ
πξνγξάκκα ηνο
απνζβέλνληαη
εληφο
ηνπ
αλακελφκελνπ κέζνπ φξνπ ηεο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο
ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαδνκέλσλ. Ρν θφζηνο πξνυπ εξεζίαο
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζην βαζκφ πνπ νη παξνρέο είλαη ήδε
θαηνρπξσκέλεο, δη αθνξεηηθά απνζβέλνληαη ζε κί α ζηαζεξή
βάζε, ζε ηφζα έηε φζα θαη ε κέζε πεξίνδνο θαηνρχξσζεο ησλ
παξνρψλ απηψλ.

4.9

Θξαηηθέο επηρνξεγή ζεηο

Νη θξαηη θέο επηρνξεγήζεη ο πνπ αθνξνχλ γήπεδα, θηί ξηα,
κεραλήκαηα θαη εμνπ ιηζκφ αληηκεησπίδνληαη ζαλ αλαβαιιφκελν
έζνδν, θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα θ αηά ηε δηάξθεηα
ησλ αλακελφκελσλ σθέιηκσλ δσψλ ησλ παγίσλ απηψλ. Νη ελ
ιφγσ επηρνξεγήζεηο πεξη ιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ηνπ
η ζνινγη ζκνχ,
ζην
θνλδχιη
« Ινηπέο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ».
Νη θξαηη θέο επηρνξεγήζεηο γηα επαλεθπαίδεπζε ηνπ π ξνζσπη θνχ
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ
απαηηείηαη γηα λα εμαληηθξπζζνχλ κε ηα αλάινγα ζπζρεηηδφκελα
έμνδα.
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4.10

Ξξνβιέςεηο

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:

πάξρεη κηα π αξνχζα λνκη θή ή ηεθκαη ξφκελε δέζκεπζ ε
σο απνηέιεζκα π αξειζφλησλ γεγνλφησλ.

Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαη ηεζεί κη α εθξνή πφξσλ γη α
ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο.

Ρν απαη ηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.
πνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα
φηη ζα απ αηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε
ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξί αο ππνρξεψζεσλ ζπλνιη θά. Ξξφβιεςε
αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πιθανόηηηα εκροής ζτεηικά με
οποιοδήποηε ζηοιτείο ποσ περιλαμβάνεηαι ζηην ίδια
καηηγορία σποτρεώζεων μπορεί να είναι μικρή.
Νη πξνβιέςεηο ππ νινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα
νπνία, βάζε ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο δηνίθεζεο,
απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγη ζκνχ. Ρν π ξνεμνθιεηη θφ επηηφθην πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξ νχζαο αμίαο
αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γη α ηελ
ρξνληθή αμί α ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. Νη ελδερφκελεο ππ νρξεψζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη
ζηηο
νη θνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο
αιιά
γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πη ζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ - νη
νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε - εί λαη ειάρη ζηε. Νη
ελδερφκελεο απαη ηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκη θέο
θαηαζηάζεηο
αιιά
γλσζηνπνηνχληαη
εθφζνλ
ε
εηζξνή
νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.

4.11 Ππλαιιαγέο ζε Μ έλν
Λφκηζκα

Ρν ιεη ηνπξγη θφ θαη ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηνπ νηθνλνκη θνχ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία εί λαη ην
Δπξψ.
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην
ζπλαιιαθηηθφ λφκη ζκα κε βάζε ηη ο ζπλαιιαγκαηηθέο η ζνηη κίεο
πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο δηελέξγεηαο ησλ εθάζηνηε
ζπλαιιαγψλ. Ρα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα λνκηζκαηηθά
πεξηνπζηαθά ζηνη ρεία θαη ππνρξεψζεη ο κεηαηξέπνληαη ζην
ζπλαιιαθηηθφ λφκη ζκα κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο η ζνηη κίεο
πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνιν γηζκνχ. Νη
πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηη θέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο .
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ π ξνθχπ ηνπλ απφ ηε
κεηαηξνπή
ησλ
κε
λνκηζκαηη θψλ
ρξεκαηννηθνλνκη θψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνη ρείσλ απνηεινχλ έλα ζπζηαηη θφ ζηνηρείν ηεο
κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Γηα έλα κε λνκηζκαηηθφ
ρξεκαηννη θνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνη ρείν ην νπνίν έρεη
ηαμηλνκεζεί ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην νη π ξνθχπ ηνπζεο
ζπλαιιαγκαηη θέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Δλψ αληί ζεηα γη α έ λα κε λνκηζκαηηθφ
ρξεκαηννη θνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνη ρείν ην νπνίν έρεη
ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν π ξνο π ψιεζε νη π ξνθχπ ηνπζεο
ζπλαιιαγκαηη θέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη θαηεπζεί αλ ζηα ί δηα
θεθάιαη α
κέρξη
ηελ
πψιεζε
ηνπ
κε
λνκηζκαηη θνχ
ρξεκαηννη θνλνκηθνχ π εξηνπζη αθνχ ζηνηρείνπ.
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4.12 Αλαγλψξηζε Δζφδσλ
θαη Δμφδσλ

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξη ιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπ
ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπ ξαρζεί θαη αληηπξνζσπ εχεη
πνζά εηζπ ξαθηέα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ π αξέρνληαη θαηά
ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεη ην πξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζαξά απφ
εθπηψζεη ο, επηζηξνθέο, Φ.Ξ.Α θαη άιινπο θφξνπο, πνπ
ζρεηίδνληαη κε πσιήζεηο.
(α) Ξσιήζεηο αγαζψλ ζηε ρνλδξη θή αγνξά
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία π αξαδίδεη
ηελ ηδηνθηεζί α θαη ηνπο θη λδχλνπο πνπ ζρεηί δνληαη κε ηελ
ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απ αίηεζεο είλαη
εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ ζηε ιηαληθή αγνξά
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ κηα εηαηξί α ηεο
Δηαηξίαο έρεη παξαδψζεη πξντφληα ζηνλ π ειάηε, ν πειάηεο ηα
έρεη απνδερζεί θαη ε δπλαηφηεηα είζπ ξαμεο ηεο νθεη ιήο 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 εί ζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε
δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη π ιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα
ιεηηνπξγη θέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο
έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ
ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.

4.13

Γηαλνκή κεξίζκαηνο

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

4.14

Θέξδε αλά κεηνρή

Ν δεί θηεο ησλ βαζη θψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ( E PS) ππνινγίδεηαη
δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο πνπ είλαη απνδνηέα
ζηνπο θαηφρνπο ησλ θνη λψλ κεηνρψλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν
αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπ θινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο.
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4.15 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο
εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο
Γηνηθή ζεσο

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νη θνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε
δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη
νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δ εκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεί α θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκη θψλ
θαηαζηάζεσλ. Σξήζε ηέηνησλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ γίλεηαη
απφ ηελ Δηαηξία θπξίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ ινγη ζηη θψλ
κεζφδσλ ηεο Δηαη ξίαο, ζχκθσλα π άληα κε ηελ επρέξεηα π νπ
δίλνπλ ηα ΓΞΣΞ.
Νη εθηηκήζεη ο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξί α ηνπ
παξειζφληνο θαη ζε άιινπο π αξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπ νία
ζεσξνχληαη
ινγη θά
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο,
ελψ
επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνί εζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Νη εθηηκήζεη ο θαη π αξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο π ξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο
12 κήλεο αθνξνχλ ηηο θνξνινγη θέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο. Ζ
Δηαηξία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαη ηείηαη θξίζε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. π άξρνπλ
πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ εί λαη αβέβαηνο. Ζ Δ ηαη ξία αλαγλσξίδεη
ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη
εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ
θφξνη. Δ άλ ην ηειη θφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ
απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ
θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.
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5.

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟ ΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝΚΔΑ

Ρνκέαο ή ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δ ηαηξί α θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε
ηδηάδνληα ραξαθηεξη ζηη θά σο π ξνο ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο επηρεηξεκαηη θνχο θηλδχλνπο πνπ
ζπλεπάγεηαη (επηρεηξεκαηη θφο ηνκέαο). Αλάινγε δηάθξηζε γί λεηαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ
ζην νπνίν αλαπ ηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ( γεσγξαθηθφο ηνκέαο ).
Ρα θξηηήξη α γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνκέσλ ηεο Δηαη ξίαο έρνπλ σο εμήο:
Γηα ηνπο Δπηρ εηξεκαηηθνχο Ρνκείο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο θξη ηήξηα:







Ζ θχζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππ εξεζηψλ.
Ζ κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδη θαζίαο.
Ν ηχπνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ηα πξντφλη α ή ππ εξεζίεο πσινχληαη ή παξέρνληαη.
Ρηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο ηα πξντφληα ή ππ εξεζίεο πσινχληαη ή παξέρνληαη.
Ρα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη π αξνρήο ππ εξεζηψλ.
Ρν γεληθφηεξν πιαίζην ιεηηνπξγί αο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ην ηξαπεδη θφ, αζ θαιη ζηη θφ,
θαηαζθεπαζηη θφ θ.ι.π.

Γηα ηνπο Γ εσγξαθηθνχο Ρνκείο ιακβάλνληαη ππφς ε ηα εμήο θξηηήξηα:







Δγγχηεηα ιεηηνπξγηψλ.
Νκνηφηεηα νηθνλνκη θψλ θαη πνιη ηηθψλ ζπλζεθψλ.
Πρέζεηο κεηαμχ εξγαζηψλ ζε δηάθνξνπο νη θνλνκηθνχο ρψξνπο.
Δηδηθνί θίλδπλνη, νη νπνίνη ζπ λδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
Οπζκηζηη θνί θαλφλεο ζπλαιιαγκαηη θνχ ειέγρνπ.
Δπηθξαηνχληεο ζπλαιιαγκαηη θνί θίλδπλνη.

Ζ Δηαηξί α έρεη νπζηαζηηθά έλα
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, εθείλνλ ηεο παξαγσγήο θαη
εκπνξίαο γαιαθηνθνκη θψλ πξντφλησλ, ζπλεπψο ην ελδηαθέξνλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκη θήο πιεξνθφξεζεο
επηθεληξψλεηαη ζηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Ππλεθηηκψληαο
ηνπο επηρεηξεκαηη θνχο θη λδχλνπο θαη γεληθά, ην νηθνλνκη θφ πεξη βάιινλ ηεο θάζε
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ ν πνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία, ε γεσγξαθη θή θαηάηκεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο γί λεηαη ζηελ εμήο βάζε: α) ην εζσηεξηθφ β) ην εμσηεξη θφ.
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Νη δξ αζ ηεξ η φηε ηεο ηε ο Δηαη ξ ία ο θ α ηά γ εσ γ ξα θη θνχ ο ηνκείο α λα ι χ νλ ηα η σο εμ ή ο:

Γξαζηεξηφηεηεο αλά ηνκέα

2008

2007

Ξσιήζεηο ζην εζσηεξηθφ

88.393

86.790

Ξσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ

21.987

19.251

110.380

106.041

Πχλνιν

Ρα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο
θαηά γεσγξαθηθνχο ηνκείο
αλαιχνληαη ζηνπο αθφινπζνπο
πίλαθεο:
Ξσιήζεηο

1/1 - 31/12/2008
Διιάδα

Δμσηεξηθφ

1/1 - 31/12/2007

Πχλνιν

Διιάδα

Δμσηεξηθφ

Πχλνιν

88.393

21.987

110.380

86.790

19.251

106.041

(76.329)

(19.072)

(95.401)

(74.785)

(17.201)

(91.986)

Κηθηφ θέξδνο

12.064

2.915

14.979

12.005

2.050

14.055

Έμνδα δηάζεζεο

(4.090)

(1.915)

(6.005)

(4.592)

(2.054)

(6.646)

Έμνδα δηνίθεζεο

(2.274)

(565)

(2.839)

(2.183)

(484)

(2.667)

(225)

(73)

(298)

355

51

406

5.476

361

5.837

5.585

(437)

5.148

Θφζηνο πσιήζεσλ

Άιια έζνδα - έμνδα
Θέξδε πξν θφξσλ
ρξεκ/θψλ & επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ

Νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

1/1 - 31/12/2008
Διιάδα

Δμσηεξηθφ

1/1 - 31/12/2007

Πχλνιν

Διιάδα

Δμσηεξηθφ

Πχλνιν

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

338

76

414

57

6

63

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο

42.440

6.244

48.684

46.163

5.748

51.881

Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

1/1 - 31/12/2008
Διιάδα

Δμσηεξηθφ

1/1 - 31/12/2007
Πχλνιν

Διιάδα

Δμσηεξηθφ

Πχλνιν

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

5.740

1.428

7.168

5.523

1.225

6.748

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

40.405

8.438

48.643

52.753

10.505

63.258
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6.

ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
6.1

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ζ ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πξνζζεθψλ, ησλ κεηψζεσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ έρνπλ σο εμήο:

Νηθφπεδα

Θηíξηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

Κεραλήκαηα

Έπηπια θαη
Έξγα ππφ
ινηπφο
εθηέιεζε
εμνπιηζκφο

Πχλνιν

Αμία θηήζεο
Θαηά ηελ 01/01/2008

1.490

Αγνξέο - πξνζζήθεο

Ρελ 31/12/2008

1.490

3.939

29.033

2.927

2.231

0

39.620

525

1.855

214

124

0

2.718

4.464

30.888

3.141

2.355

0

42.338

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Ρελ 01/01/2008

0

(160)

(23.182)

(2.447)

(1.910)

0

(27.699)

Απνζβέζεηο ρξήζεο

0

(40)

(1.295)

(115)

(123)

0

(1.573)

Ρελ 31/12/2008

0

(180)

(24.477)

(2.562)

(2.033)

0

(29.272)

1.490

4.264

6.411

579

322

0

13.066

1.464

2.943

26.380

2.480

2.054

65

35.386

26

931

2.653

447

177

0

4.234

0

65

0

0

0

(65)

0

1.490

3.939

29.033

2.927

2.231

0

39.620

0

(26.424)

Αλαπφζβεζηε Αμία
31/12/2008
Αμία θηήζεο
Θαηά ηελ 01/01/2007
Αγνξέο - πξνζζήθεο
Κεηαθνξέο
Ρελ 31/12/2007

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Ρελ 01/01/2007

0

(120)

(22.162)

(2.352)

(1.790)

Απνζβέζεηο ρξήζεο

0

(40)

(1.020)

(95)

(120)

Ρελ 31/12/2007

0

(160)

(23.182)

(2.447)

(1.9100

0

(27.699)

1.490

3.779

5.850

480

321

0

11.921

Αλαπφζβεζηε Αμία
31/12/2007

Υθέιηκε Εσή
(ζε έηε)

40-50

7-14

26

7-9

(1.275)
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Ξξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο

Αλαπξνζαξκνγή
Λ. 2065/ 92

Ππκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο

Ξεξηγξαθή

31/12/2008

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.

1.287

825

Πχκβαζε:
1.
2.

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
159

Πχκβαζε:
Κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηζε 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

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηεζέληα
κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε:

31/12/2008
Κεραλήκαηα

Αμία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζηε αμία ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ απνθηεζέλησλ κε ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε

9.645

31/12/2007

Κεηαθνξηθά
κέζα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

509

159

397

0

(400)

(2)

(397)

0

109

157

0

0
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Νη απνζβέζεηο ρξήζεο επί ησλ ελζψκαησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
έρνπλ επηκεξηζζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εμφδσλ:
Πηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία

31/12/08

31/12/07

1.121

883

Πηα έμνδα δηάζεζεο

233

223

Πηα έμνδα δηνίθεζεο

412

354

1.766

1.460

Πχλνιν

6.2

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ αμίεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ (αμία αδεηψλ, αλαβαζκίζεηο θ.α.)
Ζ εμέιημε ησλ θνλδπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2008
θαη ηεο ζπγθξίζηκεο ρξήζεο 2007 έρνπλ σο εμήο:

2008

Πε αμία θηήζεο
Θαηά ηελ 01/01/2008

1.826

Αγνξέο - Ξξνζζήθεο

166

Θαηά ηελ 31/12/2008

1.992

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Θαηά ηελ 01/01/2008

1.709

Απνζβέζεηο ρξήζεο

194

Θαηά ηελ 31/12/2008

1.903

Αλαπφζβεζηε Αμία θαηά ηελ 31/12/2007

2007

89

Πε αμία θηήζεο
Θαηά ηελ 01/01/2007

1.719

Αγνξέο - Ξξνζζήθεο

107

Θαηά ηελ 31/12/2007

1.826

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Θαηά ηελ 01/01/2007

1.524

Απνζβέζεηο ρξήζεο

185

Θαηά ηελ 31/12/2007

1.709

Αλαπφζβεζηε Αμία θαηά ηελ 31/12/2007

28

117
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6.3

Αλαβαιιφκελεο θνξ νινγηθέο 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.
Σξήζε

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν
ππφθεηηαη ή ζα ππφθεηηαη ε Δηαηξία είλαη νη εμήο:

2007

Ππλη/ζηήο

2008

25%

2009

25%

25%

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.
Ρα ζπκςεθηζκέλα ππφινηπα έρνπλ σο εμήο:

31/12/08

Απαηηήζεηο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
πνρξεψζεηο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
Θαζαξή απαίηεζε/(ππνρξέσζε) αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ρξήζεο

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:

384

35

(242)

(254)

142

(219)

31/12/08

πφινηπν αξρήο ρξήζεο

31/12/07

31/12/07

(219)

174

Σξέσζε/(πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

361

(393)

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο

142

(219)

Νη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο
ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο
θνξνινγηθήο αξρήο είλαη ε παξαθάησ:
Σξεφγξαθα
Απνζέκαηα

Θαηά ηελ
01/01/2007

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2007

Δπηβάξπλζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Θαηά ηελ
31/12/2008

9

0

9

0

9

31

(8)

23

(2)

21

(201)

(130)

(331)

(35)

(367)

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεσζηψλ

61

(36)

25

0

25

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο παξαγσγψλ

59

0

59

0

59

(47)

(99)

(146)

229

83

Ξξνβιέςεηο απνκνίσζεο πειαηψλ

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5

(1)

4

(1)

3

27

0

27

0

27

138

(251)

(113)

(10)

(123)

Δπηρνξεγήζεηο Δπελδχζεσλ

82

21

103

12

116

Ρξαπεδηθέο Αλαιήςεηο

10

(10)

0

(3)

(3)

0

121

121

164

285

7

7

361

142

πνρξεψζεηο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ
Ξξνβιέςεηο Απνδεκηψζεσλ Ξξνζσπηθνχ

Ξξνβιέςεηο Θαηαζηξνθψλ
Ξξνβιέςεηο θφξσλ
Πχλνιν

174

(393)

29

(219)
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6.4

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηή ζεηο

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:

31/12/08

Γνζκέλεο εγγπήζεηο

6.5

31/12/07

30

29

Απνζέκαηα

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/08

Δκπνξεχκαηα

31/12/07
58

168

16.712

24.289

Απνκείσζε πξντφλησλ

(555)

(482)

Α΄- Β΄ Όιεο - πιηθά ζπζθεπαζίαο

1.340

1.241

584

573

18.139

25.789

Έηνηκα Ξξντφληα

Ινηπά απνζέκαηα
Πχλνιν

πφινηπν ηελ 01/01/2007

Νη αλαγλσξηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία
απνκεηψζεηο πξντφλησλ αλαιχνληαη σο
εμήο:

0

Κεηαβνιή ρξήζεο

482

πφινηπν ηελ 31/12/2007

482

Κεηαβνιή ρξήζεο
πφινηπν ηελ 31/12/2008

30
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6.6

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξ ηθέο απαηηήζεηο

Ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/08

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Πχλνιν

Δηδηθφηεξα ην θνλδχιη ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/07

39.076

42.844

9.608

9.038

48.684

51.882

31/12/2008

31/12/2007

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο εζσηεξηθνχ

15.149

19.431

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο εμσηεξηθνχ

4.799

4.747

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο πειαηψλ εζσηεξηθνχ

18.136

17.785

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο πειαηψλ εμσηεξηθνχ

1.559

1.048

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

(567)

(167)

39.076

42.844

Πχλνιν

πφινηπν ηελ 01/01/2007

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

167

0

πφινηπν ηελ 31/12/2007

167

Κεηαβνιή ρξήζεο

400

πφινηπν ηελ 31/12/2008

567

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 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 ηεο Δηαηξίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο.
Νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε 567 ρηι.
Δπξψ (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 31/12/2008) 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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Ξεξίνδνη
Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ
πξνο πειάηεο πνπ δελ έρνπλ
ππνζηεί απνκείσζε
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί:

κέρξη 3 κήλεο
κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ
κεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο
κεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο
Πχλνιν

Νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, εηδηθφηεξα αθνξνχλ ζε:
Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ

31/12/2008

31/12/2007

37.064

40.591

1.672

1.984

15

269

325

0

39.076

42.844

31/12/2008

31/12/2007

8.575

8.231

Φφξνη πνπ πξνπιεξψζεθαλ

252

486

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην

398

176

Γάλεηα & πξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ

230

215

45

38

Απαηηήζεηο επηζηξνθήο ηφθσλ

223

0

Ινηπέο απαηηήζεηο

221

228

(336)

(336)

9.608

9.038

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα

Κείνλ:
Απνκεηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Πχλνιν

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

πφινηπν ηελ 01/01/2007

431

Κεηαβνιή ρξήζεο

(95)

πφινηπν ηελ 31/12/2007

336

Κεηαβνιή ρξήζεο
πφινηπν ηελ 31/12/2008

32

0
336
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6.7

Ρακεηαθά ηζνδχλακα θα η δηαζέζηκα

Ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2008

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο

31/12/2007

30

55

626

913

Ρξάπεδεο – Ινγαξηαζκφο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν
Πχλνιν

2.637
656

3.605

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.

6.8

Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε

Ν Ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

Κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α.

256

692

Πχλνιν

256

692

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 01/01/2007

Ρεκάρηα
181.192

Απνηίκεζε ζε ηξέρνπζα αμία θαηαρσξεζείζα απ΄ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Θαηά ηελ 31/12/2007
Θαηά ηελ 01/01/2007

181.192

692

181.192

692
(437)

181.192

33

707
(14)

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

Αμία

256
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6.9

Κεηνρηθφ Θ εθάιαην

Αξηζκφο
θνηλψλ
κεηνρψλ

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο:

Νλνκαζηηθή
αμία

Κεηνρηθφ
θεθάιαην

Θαηά ηελ 31/12/2007

4.058.743

2,65

10.739

Θαηά ηελ 31/12/2008

4.058.743

2,65

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. ιεο 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.Ξ. ν ελ ιφγσ ρεηξηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ..

6.10

Απνζεκαηηθά

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο
εμήο:

πφινηπν θαηά ηελ 01/01/2007
Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2006

Ραθηηθφ
απνζεκαηηθφ

Κεηαβνιέο απφ δηαλνκή θεξδψλ ρξήζεο 2007

Αθνξνι.
απνζεκαηηθά
Δηδηθψλ
δηαηάμεσλ
λφκσλ

701

4.988

7.906

381

0

2.473

2.854

0

(14)

0

(14)

2.598

687

7.461

10.746

115

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε

846
(437)

πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2008

Πχλνιν

2.217

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2007

Δηδηθά
απνζεκαηηθά

2.713

250

962
(437)

8.307

11.270

Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ πξνζδηνξίδεηαη ζε 10% ησλ κεηά θφξσλ θεξδψλ (άξζξν 40 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο).

Λ.
147/67

Ρα εηδηθά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Θαηά ηελ 01/01/2007

4

Θεξδψλ
θνξ/κέλσλ
θαηά εηδηθφ
ηξφπν

Απνηίκεζεο
ρξενγξάθσλ

659

38

701

(14)

(14)

24

687

(437)

(437)

(413)

250

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2007

4

659

Απνηίκεζε Σξενγξάθσλ
Θαηά ηελ 31/12/2008

4

34

659

Πχλνιν
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Ρα αθνξνιφγεηα
απνζεκαηηθά
αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
Θαηά ηελ
01/01/2007
Γηαλνκή Θεξδψλ 2006
Θαηά ηελ
31/12/2007
Γηαλνκή Θεξδψλ 2007
Θαηά ηελ
31/12/2008

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

709

4.988

0

0

0

0

0

2.473

2.473

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

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.

6.11

Ππζζσξεπ κέλα απνηειέζκαηα

Ρα ζπζζσξεπκέλα
απνηειέζκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη
ζηα ίδηα θεθάιαηα
αλαιχνληαη σο εμήο:

πφινηπν θαηά ηελ 01/01/2007
Θέξδε ρξήζεο

5.800
1.016

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 2006

(1.200)

Κεηαθνξά ζηα απνζεκαηηθά

(2.854)

Φφξνο απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε

(185)

πφινηπν θαηά ηελ 31/12/2007

2.577

Θέξδε ρξήζεο

1.881

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 2007

0

Κεηαθνξά ζηα απνζεκαηηθά

(961)

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

35

(13)
3.484
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6.12

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 πεξαλαιήςεηο θαη δάλεηα
Πχλνιν

Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο ησλ αλσηέξσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο
εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

5.061

4.377

38.450

54.129

43.511

58.506

31/12/2008

31/12/2007

Θαηά ην πξψην έηνο

1.193

951

Θαηά ην δεχηεξν έσο ην πέκπην έηνο

3.632

3.426

236

0

5.061

4.377

Κεηά ην πέκπην έηνο
Πχλνιν

Κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθν
Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη ηα εμήο:
2008

2007

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

6,56 %

6,48 %

Ρξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θαη δάλεηα

8,00 %

5,97 %

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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6.13

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ π πεξεζία

- 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:
31/12/2008

31/12/2007

Ξαξνχζα αμία ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ ππνρξεψζεσλ

1.249

1.293

Κε θαηαρσξεκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο

(120)

(322)

1.129

971

Πχλνιν

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα, φζνλ αθνξά ην
ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

31/12/2008

31/12/2007

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

93

80

Θφζηνο ηφθσλ

62

69

Απφζβεζε κε θαηαρσξεκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ) / δεκηψλ

15

60

2

90

172

299

Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο, Γηαθαλνληζκνχ, Ρεξκαηηθψλ Ξαξνρψλ, Απνξξφθεζεο
(κεηαθίλεζεο) Ξξνζσπηθνχ
Πχλνιν

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

31/12/2008

Έμνδα δηνίθεζεο

31/12/2007

172
31/12/2008

Ξαξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ

299
31/12/2007

1.293

1.734

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

93

80

Θφζηνο ηφθνπ

62

69

Απφζβεζε κε θαηαρσξεκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ) ή δεκηψλ

15

60

2

90

Δπίδξαζε Ξεξηθνπήο, Γηαθαλνληζκνχ, Ρεξκαηηθψλ Ξαξνρψλ, Απνξξφθεζεο
(κεηαθίλεζεο) Ξξνζσπηθνχ
Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε

(15)

(124)

(201)

(616)

1.249

1.293

Αλαινγηζηηθά απνηειέζκαηα
Πχλνιν

Αλακελφκελνο κέζνο φξνο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο θαηά ηελ
εκεξνκελία απνηίκεζεο

37
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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
4,52% = 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
5,50% θαη 4,80% 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
Όςνο Απνδεκίσζεο

Ζ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 2112/20 ηεο απηέο
ηζρχνπλ γηα ηελ Δηαηξία

Ζκεξνκελία απνηίκεζεο 31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα
Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία

Ρα ζρεηηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ειήθζεζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2009 κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 31/12/2008

Όςνο 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

38

Σξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο πξνβιεπφκελεο
Κνλάδαο (Projected Unit Credit Method) ΓΙΞ 19

Ξηζηνχκελεο

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

6.14

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο

Γηθαζηηθέο
ππνζέζεηο

Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία
καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη
σο εμήο:
πφινηπν ηελ 01/01/2007

Πχλνιν

50

360

410

(50)

125

75

πφινηπν ηελ 31/12/2007

0

485

485

Κεηαβνιή ρξήζεο

0

(365)

(365)

πφινηπν ηελ 31/12/2008

0

120

120

Κεηαβνιή ρξήζεο

Νη ινηπέο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο ηεο
εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο

Φνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο

Ρελ
01/01/2007

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2007

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2008

Γηα επηζθάιεηεο ινηπψλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ

431

(95)

336

0

336

Γηα επηζθάιεηεο πειαηψλ

167

0

167

400

567

Γηα Απνδεκηψζεηο Ξξνζσπηθνχ

796

175

971

158

1.129

Γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

109

0

109

0

109

Γηα ππνηίκεζε απνζεκάησλ

0

482

482

73

555

Γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο

0

0

0

584

584

36

0

36

0

36

456

45

501

(478)

23

74

(64)

10

80

90

2.069

544

2.612

817

3.429

Γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Γηα ηφθνπο δαλείσλ
Γηα ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνια

6.15

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ
εηζπξαρζεί γηα ηελ αγνξά θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δηαηξίαο.

Ζ κεηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ θνλδπιίνπ
είρε σο εμήο:

Πχλνιν επηρνξεγήζεσλ ηελ 01/01/2007
Κεηαβνιή ρξήζεο

697
0

Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

(35)

Πχλνιν επηρνξεγήζεσλ ηελ 31/12/2007

662

Κεηαβνιή ρξήζεο

0

Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

(47)

Πχλνιν επηρνξεγήζεσλ 31/12/2008

615
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6.16

Ξξνκεζεπ ηέο θαη ινηπέο ππνρξ εψζεηο

Ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

Ξξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ

5.117

4.858

Ξξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ

120

153

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο πξνκεζεπηψλ εζσηεξηθνχ

1.678

1.260

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ

9

8

Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο

685

1.120

Ξαξαθξαηνχκελνη Φφξνη Κηζζσηψλ

232

169

Ξαξαθξαηνχκελνη Φφξνη Ρξίησλ

172

94

Αζθαιηζηηθά Ρακεία

527

543

Αζθάιηζηξα Ξιεξσηέα

15

9

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

77

165

Φφξνο Νξηζηηθνπνίεζεο θνξνινγηθά αλέιεγθησλ ρξήζεσλ

414

0

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο

806

620

9.852

8.999

Πχλνιν

ιεο 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.

Νη ζρεκαηηζζείζεο απφ ηελ Δηαηξία γηα
ινηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
αλαιχνληαη σο εμήο:
Γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ
Γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο
Γηα ηφθνπο δαλείσλ
Γηα ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
Πχλνια

6.17

Ρελ
01/01/2007

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2007

Κεηαβνιή
Σξήζεο

Ρελ
31/12/2008

109

0

109

0

109

0

0

0

584

584

456

45

501

(478)

23

74

(64)

10

80

90

639

(19)

620

186

806

πνρξεψζεηο γηα ηξέρνπ ζα θνξνινγία

Ρα θνλδχιηα € 341 ρηι. θαη € 131 ρηι. αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο
εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε/12/2008 θαη 31ε/12/2007, αληίζηνηρα.
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6.18

Θχθινο εξγαζηψλ

31/12/2008
Ν θχθινο εξγαζηψλ
αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξσιήζεηο
ζην
Δζσηεξηθφ

Ξσιήζεηο
Δκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ

6.19

Πχλνιν

Ξσιήζεηο
ζην
Δζσηεξηθφ

Ξσιήζεηο
ζην
Δμσηεξηθφ

Πχλνιν

113

37

150

244

48

292

84.349

21.899

106.248

84.393

19.162

103.555

3.931

51

3.982

2.154

41

2.195

88.393

21.987

110.380

86.790

19.251

106.041

Ινηπά
Πχλνιν

Ξσιήζεηο
ζην
Δμσηεξηθφ

31/12/2007

Θφζηνο πσιεζέλησλ

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

31/12/2007

10.668

9.293

434

1.108

1.049

878

118

111

Γηάθνξα έμνδα

1.336

1.171

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

1.121

883

Θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

69.740

71.301

Θφζηνο πσιεζέλησλ πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

3.710

2.120

72

483

(87)

(52)

Αλαινγία εμφδσλ θαη πιηθψλ ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο

(337)

(276)

Γηαθνξά απνζεκάησλ 1/1 θαη 31/12/2007

7.577

4.965

95.401

91.986

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε

Ξξνβιέςεηο
Κείνλ: Ηδηνπαξαγσγή - θαηαζηξνθέο

Πχλνιν

πφινηπν ηελ 01/01/2007

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

0

Κεηαβνιή ρξήζεο

483

πφινηπν ηελ 31/12/2007

483

Κεηαβνιή ρξήζεο
πφινηπν ηελ 31/12/2008

41

72
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6.20

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα

Ρν ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο

120

312

Δπηδνηήζεηο Ν.Α.Δ.Γ

186

152

Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ

147

145

Έζνδα απφ κε ηήξεζε φξσλ ζπκβάζεσλ

151

147

Ινηπά έζνδα πξάμεσλ πειαηψλ

56

1

Ινηπά έζνδα πξάμεσλ πξνκεζεπηψλ

30

41

Έζνδα Ινηπψλ Ξξάμεσλ

55

69

745

867

Πχλνιν

6.21

Έμνδα δηνίθεζεο – δηάζεζεο

Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο αλαιχνληαη
σο αθνινχζσο:

Ακνηβέο & Έμνδα Ξξνζσπηθνχ

Έμνδα δηνίθεζεο
31/12/2008

Έμνδα δηάζεζεο

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

1.429

1.315

1.448

1.441

Ακνηβέο & Έμνδα Ρξίησλ

138

189

17

10

Ξαξνρέο Ρξίησλ

138

115

511

1.678

Φφξνη & Ρέιε

206

165

1

1

Γηάθνξα Έμνδα

515

599

2.717

2.733

Απνζβέζεηο Ξαγίσλ Πηνηρείσλ

233

223

412

354

Ξξνβιέςεηο Δθκεηάιιεπζεο

180

61

400

0

Αλαινγία εμφδσλ ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ

0

0

337

277

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο
έμνδν

0

0

162

152

2.839

2.667

6.005

6.646

Πχλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο
αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.14 ησλ ζεκεηψζεσλ
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6.22

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Πηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ, παξαηίζεηαη πίλαθαο
κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο αλά θαηεγνξία απαζρνινχκελσλ γηα ηα έηε 2008 –
2007:

31/12/2008

31/12/2007

Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

5.807

5.058

Δηζθνξέο & επηβαξχλζεηο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

1.107

1.396

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα

184

165

Πχλνιν εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ

7.098

6.619

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ

4.694

4.224

Δηζθνξέο & επηβαξχλζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ

1.586

1.018

166

134

6.446

5.376

13.545

11.995

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα
Πχλνιν έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
Γεληθφ Πχλνιν

6.23

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα

Ρα άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2008

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο

31/12/2007

104

194

57

46

Ξξνβιέςεηο γηα Έθηαθηνπο Θηλδχλνπο

584

0

Ξξνβιέςεηο δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

120

125

Ινηπά Έθηαθηα θαη Αλφξγαλα Έμνδα

178

95

1.043

460

Αζθάιηζηξα Ξηζηψζεσλ Δμαγσγψλ

Πχλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο
α) γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο
β) γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ έιέγρνπ
αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.14 ησλ ζεκεηψζεσλ

43

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

6.24

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Ρα έζνδα απφ επελδχζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2008

Ρφθνη ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ ζην πξνζσπηθφ
Έζνδα κεξηζκάησλ κεηνρψλ
Ινηπά έζνδα θεθαιαίσλ
Πχλνιν

6.25

31/12/2007

9

14

13

16

0

9

22

39

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

Ρφθνη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

310

189

Ρφθνη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

3.572

2.713

Ξξνβιέςεηο Γεδνπιεπκέλσλ ε κε ηφθσλ

23

501

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

94

244

3.999

3.647

Πχλνιν

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο
Γηα δεδνπιεπκέλνπο ε κε ηφθνπο
αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.14 ησλ ζεκεηψζεσλ
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6.26

Φφξνο εηζνδήκαηνο

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

31/12/2008

31/12/2007

341

131

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία

(362)

393

Πχλνιν

(21)

524

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.
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο:

31/12/2008

31/12/2007

Θέξδε πξν θφξσλ

1.860

1.540

Ππληειεζηήο θνξνινγίαο

25%

25%

465

385

(362)

393

(12)

(121)

(227)

(212)

115

79

(21)

524

Φφξνο εηζνδήκαηνο βάζεη εθαξκνζηένπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηηο πξνζαξκνγέο Γ.Ι.Ξ
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιφγεηα εηζνδήκαηα
Δηζνδήκαηα κε εθπηπηφκελα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
Έμνδν / έζνδν θφξνπ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο

Ξεξηγξαθή Αηηίαο

Κε αλαγλψξηζε αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Λ. 2065/1992
Κε Αλαγλψξηζε απνζβέζεσλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δμνδνπνίεζε άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δπίπησζε κε αλαγλψξηζεο απνζβέζεσλ θηηξίσλ ζηα απνζέκαηα

31/12/2008
(322)
1

2

(1)

(1)

2

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ ρξεσζηψλ - παξαγσγψλ

8
23

Ξξνβιέςεηο επίδηθσλ ππνζέζεσλ
Ν
αλαβαιιφκελνο
θφξνο ηεο
ρξήζεο αθνξά
ζε:

31/12/2007

13

Ξξνβιέςεσλ απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ (αλαινγηζηηθή κειέηε)

10

251

Ξξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο

(139)

Ξξνβιέςεηο απνκνίσζεο απνζεκάησλ

(25)

(121)

Ξξνβιέςεσλ επηζθαιψλ πειαηψλ

35

130

Ξξνβιέςεηο θνξνινγίαο

(7)

Δπαλαθνξά απνζβέζεσλ θηηξίσλ

103

110

Απνζβέζεηο θηηξίσλ βάζεη ΓΙΞ

(10)

(10)

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ

(12)

(21)

Ραθηνπνίεζε Σξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

3

Ξξνβιέςεηο ηφθσλ δαλείσλ

9
Πχλνιν

(362)

45

393
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6.27

Κέξηζκα

6.28

Θέξδε αλά κεηνρή

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηε δηαλνκή σο κέξηζκα, € 439.536,98 γηα ηε
ρξήζε 2008 ήηνη € 0,1083 αλά κεηνρή. (Ζ αληίζηνηρε πξφηαζε γηα ηε
ρξήζε 2007 ήηαλ ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο). Ρν κέξηζκα, θαη ε δηαλνκή
απηνχ, είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ππνρξεψζεηο αιιά πεξηιακβάλεηαη
ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο.

Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα
δεδνκέλα:
Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο (ζε ρηι. Δπξψ)
Κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ρξήζεσο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ βαζηθψλ
θεξδψλ αλά κεηνρή
Βαζηθά θέξδε αλά εθδνζείζα κεηνρή (ζε Δπξψ)

46

31/12/2008

31/12/2007

1.881

1.016

4.058.742

4.058.742

0,46344

0,25034
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6.29

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξίαο

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο νκαδνπνηνχληαη σο εμήο:
Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ

Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

1/131/12/2008

1/131/12/2007

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

39.791

43.020

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα

656

3.605

Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο
θαηερφκελα πξνο πψιεζε

255

693

Πχλνιν

40.702

47.318

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

40.702

47.318

5.061

4.376

5.061

4.376

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο (*)

6.961

6.964

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

38.450

54.129

Πχλνιν

45.411

61.093

Πχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ

50.472

65.469

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

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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6.30 Ππλαιιαγέο κε
ζπλδεδεκέλα κέξε

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
έρνπλ σο εμήο:
Ξσιήζεηο Αγαζψλ

Αγνξέο Αγαζψλ

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

Δγγπήζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Δγγπήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

πφινηπα ηέινπο έηνπο εγγπήζεσλ

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

Ππλδεδεκέλα κέξε

Ξξνκεζεπηέο/πηζησηέο

31/12/2007

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

1

1

Πχλνιν

1

1

Κεηξηθή

3.976

3.146

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

1.273

1.165

Πχλνιν

5.249

4.311

Κεηξηθή

43.257

55.868

254

0

Πχλνιν

43.511

55.868

Κεηξηθή

0

59

Πχλνιν

0

59

Κεηξηθή

0

2.558

Πχλνιν

0

2.558

Κεηξηθή

0

2.554

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

Πχλνιν

2.554

Κεηξηθή
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

31/12/2008

627

913

12

0

Πχλνιν

639

913

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε

317

39

Πχλνιν

317

39

Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
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6.31 Ακνηβέο & ζπλαιιαγέο δηεπζπλη ψλ θαη βα ζηθψλ
δηνηθεηηθ ψλ ζηειερψλ.

Γηεπζπληηθά ζηειέρε
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ θαη βαζηθψλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

πνρξεψζεηο δηεπζπληηθψλ θαη βαζηθψλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

6.32

402

42

42

459

444

Γηεπζπληηθά ζηειέρε

0

0

Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε

0

0

Πχλνιν

0

0

Γηεπζπληηθά ζηειέρε

0

0

Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε

0

0

Πχλνιν

0

0

Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε

Θεθαιαηνπ ρηθέο δεζκεχ ζεηο

31/12/2008
Ζ Δηαηξία έρεη δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ χςνπο € ρηι.:

6.33

31/12/2007

417

Πχλνιν

Απαηηήζεηο δηεπζπληηθψλ θαη βαζηθψλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ

31/12/2008

984

31/12/2007

743

Αλεηιε κκέλεο ππνρξ εψζεηο

31/12/2008

πνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Ζ εηαηξεία κηζζψλεη κεηαθνξηθά
κέζα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ρα
κειινληηθά ζπλνιηθά πιεξσηέα
κηζζψκαηα έρνπλ σο εμήο:

31/12/2007

Θαηά ην πξψην έηνο

11

35

Θαηά ην δεχηεξν έσο ην πέκπην έηνο

35

48

46

83

Πχλνιν
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6.34

Δπίδηθ εο ππνζ έζεηο

Α) πφζεζε Η.Θ.Α. παξαιεπηψλκεηαθνξέσλ

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.
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Β) πφζεζε «PAPACHRISTOS &
HANDELSGESLLSHAFT M.B.H.»

Ζ Δηαηξία απηή – πξφθεηηαη γηα απνθιεηζηηθή αληηπξφζσπν ηεο Δηαηξίαο
ζηε Γεξκαλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 1991-31/05/1994 – άζθεζε ζην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν
Ησαλλίλσλ αγσγή ζπλνιηθνχ πνζνχ (ζε DΚ θαη δξαρκέο) άλσ ησλ Δπξψ
2.054.292. Δπί ηεο αγσγήο απηήο εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 216/1997
πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία αθνχ
απέξξηςε θάπνηα θνλδχιηα χςνπο Δπξψ 86.940 πεξίπνπ σο παξάλνκα ή
αφξηζηα – αλέβαιε ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο θαη δηέηαμε ηελ
εμέηαζε ησλ καξηχξσλ, ε νπνία θαη πεξαηψζεθε.
Πηε ζπλέρεηα θαη γηα ηα θνλδχιηα πνπ είραλ απνξξηθζεί, ε αληίδηθνο
Δηαηξία επαλήιζε κε λέα αγσγή ηεο, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε λέα
πξνδηθαζηηθή απφθαζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ππ΄ αξίζκ΄ 458/1998 κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Νη αγσγέο απηέο εθδηθάζηεθαλ θαλνληθά ηελ 17/11/2005, θαη
απνξξίθζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο κε ηελ 4/2006 απφθαζε ηνπ
πνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ. Έθεζε ηεο αληηδίθνπ εηαηξείαο
θαηά ηεο ακέζσο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο απνξξίθζεθε κε ηελ
ππ΄αξίζκ΄356/2008 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ.

6.35

Δλδερφκελεο π πνρξεψζεηο

6.36 Γεγνλφηα κεηά ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ
Ηζνινγηζκνχ

Γελ ππάξρνπλ εθηφο ησλ αλσηέξσ 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.

Ζ εηαηξεία ζε πινπνίεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, πξνέβε ηελ 05/02/2009 ζε ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ». Ζ εηαηξεία έρεη έδξα ηελ
πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη ε «ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ ΑΒΓΖ» θαηέρεη ην 100% ηνπ
Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ. Πθνπφο ηεο λεντδξπζείζαο εηαηξείαο,
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφο ηεο είλαη:
- Ζ 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 πξνηφλησλ.
- Ζ πξνκήζεηα απφ ην εζσηεξηθφ θαη ε εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ
έηνηκσλ παξαζθεπαζκάησλ, ζπκπεθλσκάησλ θαη άιισλ εηδψλ
δηαηξνθήο ησλ δψσλ, πηελψλ θαη ηρζχσλ θαη ηελ εκπνξία φισλ απηψλ
ησλ πξνηφλησλ.
- Ζ πξνκήζεηα, επεμεξγαζία θαη εκπνξία πξψησλ πιψλ παξαζθεπήο
θάζε είδνπο δσνηξνθψλ.
- Ζ 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 Ξαξαζθεπή
κηγκάησλ θάζε θχζεο δσνηξνθψλ, θαζψο θαη ησλ πξνηφλησλ, πνπ ζα
παξάγνληαη.

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δηαβεβαηψλεη φηη δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ην νπνίν λα επεξεάδεη
ζεµαληηθά ηελ νηθνλνµηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεµαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξίαο απφ ηηο 31/12/2008 µέρξη θαη ηελ
εµεξνµελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο.
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6.37 Ξξφζζεηα Πηνηρεία θαη
Ξιεξνθνξίεο

1.

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

2.

Γελ έιαβαλ ρψξα εηαηξηθά γεγνλφηα φπσο εμαγνξά,
ζπγρψλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ, απφζρηζε θιάδνπ,
αλαδηάξζξσζε ή δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο.

3.

Γελ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε.

4.

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 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 %. Ζ
εηαηξία ελζσκαηψλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).

5.

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.

6.

Πηε ρξήζε 2008 δηελεξγήζεθε θαη νινθιεξψζεθε ν
θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2004 – 2007. Ζ εηαηξεία
νξηζηηθνπνίεζε
θνξνινγηθά
ηηο
παξαπάλσ
ρξήζεηο,
θαηαβάιινληαο γηα παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο (άξζξν 13 Λ.
2238/94) πιένλ πξνζαπμήζεσλ πνζφ € 513.944,22. Γηα ηελ
θάιπςε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ θφξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ησλ εηψλ 2004 – 2007 πνζνχ €
485.000,00 ε δε δηαθνξά πνζνχ € 28.944,22 θαηαρσξήζεθε
σο έμνδν.

7.

Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά γηα
ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε € 120 ρηι. θαη
αθνξά ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2008. Γηα ινηπέο ππνρξεψζεηο
έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο € 3.429 ρηι.

8.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο
ππνζέζεηο.

9.

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο
ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είλαη αληίζηνηρα 443
θαη 425 εξγαδφκελνη.

10. Νη εγγπεηηθέο θαη νη ελέγγπεο πηζηψζεηο ζε ηξίηνπο αλέξρνληαη
ζε 28.424.911,40 €.
11. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε 1/1 - 31/12/2008 θαηαρσξήζεθε έμνδν
απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πνζνχ € 437.484,64 ην νπνίν
αθνξά
απνηίκεζε
ρξενγξάθσλ
ηαμηλνκεζέλησλ
σο
δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε, θαη € 12.777,84 ην νπνίν αθνξά
θφξν απφ εηζνδήκαηνο κε θαηαρσξεκέλν ζηα απνηειέζκαηα.
12. Ρα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Θαηάζηαζεο
Απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007, έρνπλ
επαλαδηαηππσζεί γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. Θ211365/16-12-2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε.
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7.

ΠΘΝΞΝΗ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΗΛΓΛΥΛ

7.1
Ξαξάγνληεο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θ ηλδχλνπ

Ζ Δηαηξία 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 ηεο Δηαηξίαο, 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 Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο
Δηαηξίαο, 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 ηεο Δηαηξίαο.
- 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

7.2

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.

53

ΚΞΑΟΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ
Tεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

7.3

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 91,65% 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.
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε επαηζζεζία ησλ
απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Δπξψ/USD, θαη Δπξψ/AUD.
Ζ Δηαηξεία ππνζέηεη φηη πξαγκαηνπνηείηαη κία κεηαβνιή +/- 5,26% ηεο
ηζνηηκίαο Δπξψ/USD, +/- 19,45 % ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ/AUD,(+/- 15,22
%. +/- 1,74 % ηελ ρξήζε 2007). Ρν πνζνζηφ απηφ έρεη πξνζδηνξηζηεί
βάζεη ηεο κέζεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ αγνξά ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
αλαθνξάο (31/12/2008 θαη 31/12/2007). Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο
βαζίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε AUD θαη USD
πνπ θαηείρε ε Δηαηξία ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο (31/12/08 θαη
31/12/07).

Αλάιπζε επηδξάζεσλ απφ κεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
Νλνκαζηηθά πνζά

1/1-31/12/2008
AUD

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πχλνιν

1/1-31/12/2007

USD

AUD

1.559

0

831

2.844

1.559

0

831

2.844

1/1-31/12/2008
Δπίδξαζε κεηαβνιήο

Ξνζνηηθή Δπίδξαζε

Ξνζνζηηαία επίδξαζε

Πηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Πηελ θαζαξή ζέζε
Πηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Πηελ θαζαξή ζέζε

USD

1/1-31/12/2007

AUD

USD

AUD

USD

19,45%

-5,26%

-1,74%

15,22%

303

0

-14

433

76

0

-4

108

16,12%

0%

-1,42%

42,60%

0,30%

0%

-0,02%

0,45%

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ θίλδπλν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, δηαθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε
ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Ξαξφια απηά, ε παξαπάλσ αλάιπζε αλ θαη πξνζεγγηζηηθή,
ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
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7.4 Θίλδπλνο επηηνθίνπ

Δπηδίσμε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηε ο
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 12% 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 ρξεκαηννηθνλνκηθ ά παξάγσγα.
πσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο επηηνθίσλ.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ
απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε κηα ινγηθή
κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +/- 50 κνλάδσλ βάζεο
(2007: +/- 50). Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε
κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.

Ξνζνηηθή Δπίδξαζε

Ξνζνζηηαία επίδξαζε

1/1-31/12/2008

+

-

-248

248

-293

293

-62

62

-73

73

-24,45%

24,45%

-28,79%

28,79%

-0,26%

0,26%

-0,30%

0,30%

Πηελ θαζαξή ζέζε
Πηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

-

+

Πηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

1/1-31/12/2007

Πηελ θαζαξή ζέζε

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο 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.
Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε θηλδχλνπο άιισλ ηηκψλ.
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7.5

Ξηζησηηθφο θ ίλδπλνο

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

H έθζεζε ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη
ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη σο
εμήο:

1/131/12/2008

1/131/12/2007

39.791

43.020

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

656

3.605

Σξεφγξαθα ηαμηλνκεζέληα σο
θαηερφκελα πξνο πψιεζε

255

693

40.702

47.318

Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά
ηζνδχλακα

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο(*)

Πχλνιν

(*) 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 εμφδα 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 ηελ 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. ηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηείηαη επηπιένλ εμαζθάιηζε
κε εγγπήζεηο.
πνπ δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ
γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο. Γηα ηε ρξήζε 2008, 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. 6.6).
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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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7.6

Θίλδπλνο ξεπ ζηφηεηαο

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε
ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ
θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία 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 ηελ Δηαηξεία, είλαη
επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
Ν Δηαηξεία 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
πξνγξακκαηη ζκφο π ιεξσκψλ ζε εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε.
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ
31ε/12/2008 θαη 31ε/12/2007 γηα ηελ Δηαηξία αλαιχεηαη σο εμήο:

Βξαρππξφζεζκεο
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2008

Δληφο 6
κελψλ

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Πχλνια

Καθξνπξφζεζκεο

1.193

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

3.631

237

4.882

2.079

43.332

3.272

Δληφο 6
κελψλ

Πχλνιν

5.061
38.450
6.961

3.631

237

50.472

Καθξνπξφζεζκεο

6 έσο 12
κήλεο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε

38.450

Βξαρππξφζεζκεο
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε
31/12/2007

Απφ 1
έσο 5 έηε

Απφ 1
έσο 5 έηε
4.376

54.129

Αξγφηεξα
απφ 5 έηε

Πχλνιν

4.376
54.129

5.079

1.885

59.208

1.855

6.964
4.376

65.469

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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7.7 Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο
δηαρείξ ηζεο θεθαιαίνπ

Αλάιπζε ζπληειεζηή κφριεπζεο

Ζ Δηαηξεία δηαξθψο βειηηζηνπνηεί ηε θεθαιαηαθή ηεο
δηάξζξσζε ( ηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηζκνχ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ).
Πηφρνη ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαί νπ
είλαη:
- ε βειηηζηνπ νίεζε ηεο αμίαο ηεο Δ ηαηξί αο (shareholder value),
- ε εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δ ηαηξί αο λα ζπλερί ζεη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο (going-concern),
- ε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο, θαη
- ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο
ηδαλη θήο θαηαλνκήο.
Ζ εηαηξεί α γη α λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ
θεθαιαηνπρηθή ηεο δηάξζξσζε κπνξεί, λα κεηαβάιεη ην κέξηζκα
πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξές εη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο,
λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα εθπνη ήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο.
Ζ θεθαιαη αθή δηάξζξσζε εμεηάδεηαη δχν θνξέο
εηεζίσο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί σο κέξε απηήο ηεο εμέηαζεο ην
θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεηαη ζε θάζε
ζηνη ρείν ηνπ θεθαιαίνπ. Πχκθσλα κε πάγηα πξαθηηθή ε
Δηαηξεί α παξαθνινπζεί ηα θεθάιαη α ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή
κφριεπζεο. Ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο
ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιη θά απ αζρνινχκελα 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 ηεο Δηαηξίαο ήηαλ, ε εμφθιεζε
κεγάινπ κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ψζηε ζε επίπεδν
ηξηεηίαο, λα κεησζεί ν ζπληειεζηήο ζηα επίπεδα ηνπ 55%. Ρν
2008 ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο αλήιζε ζε 63% έλαληη 69%
ηνπ 2007.

Ξεξηγξαθή θνλδπιίσλ
Πχλνιν δαλεηζκνχ

Νη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2007 αληίζηνηρα
είραλ σο εμήο:

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδχλακα
Θαζαξφο δαλεηζκφο

31/12/2008

31/12/2007

43.511

58.505

(656)

(3.606)

42.855

54.899

Ίδηα θεθάιαηα

25.493

24.062

Ξιένλ: Θαζαξφο δαλεηζκφο

42.855

54.900

68.348

78.962

0,63

0,69

Πχλνιν απαζρνινχκελσλ
θεθαιαίσλ
Ππληειεζηέο κφριεπζεο
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8.

ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ «ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ
ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ» ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ

ΓΗΑ ΡΑ ΞΔΞΟΑΓΚΔ ΛΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2008
Ησάλληλα 6 Καξηίνπ 2009
Θχξηνη Κέηνρνη,
Πχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Θ.Λ 2190/1920, φπσο απηφ ηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3229/2004, θαη ην
Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2008.
Ζ ρξήζε πνπ έιεμε είλαη ε ηεζζαξαθνζηή πξψηε ζηε ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη δηάζηεκα απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ
2008 κέρξη 31ε Γεθεκβξίνπ 2008.
ΓΔΛΗΘΑ
Ρν 2008 ήηαλ κηα ρξνληά αλάπηπμεο ηεο <<ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. ΑΒΓΖ>>. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε
θαηά 4,09 % πνπ παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο, ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαηά 20,78
% θαη ηελ κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαηά 25,63%. ια απηά ζε έλα πεξηβάιινλ κε έληνλν αληαγσληζηηθφ
ραξαθηήξα, θαη δηαξθή θηλεηηθφηεηα.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, έρεη
δηακνξθψζεη ηελ εηαηξηθή ηεο ζηξαηεγηθή, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη νξγαληθή αλάπηπμε θαη δπλακηθή.
Νη βαζηθνί άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζηνρεχνπλ:
- ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα HACCP, ISO, BRC ΘΑΗ IFS, γηα
ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ,
- ζηελ είζνδν ηεο εηαηξείαο ζε λέεο αγνξέο,
- ζηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, ηεο δψλ εο γάιαθηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
δηάζεζεο, θαη
- ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο δη άξζξσζεο.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζδνθνχκε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν , αλάπηπμε ηνπ
εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα ηεο εηαηξίαο θαη ηελ επίηεπμε ζηαζεξά πςειήο θ εξδνθνξίαο.

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απμήζεθε ην 2008 θαηά 4,09% θαη αλήιζε ζε 110.381 ρηι. € έλαληη
106.041 ρηι. € ην 2007. Ρα κηθηά απνηειέζκαηα απμήζεθαλ ην 2008 θαηά 6,58% θαη αλήιζαλ ζε 14.980 ρηι. € έλαληη
14.055 ρηι. € ην 2007. Ρα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ην 2008 ζε 1.881 ρηι. € έλαληη 1.016 ρηι.€ ην 2007.

Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα :

Αχμεζε %

2008

2007

Θχθινο εξγαζηψλ

4,09%

110.381

106.041

Κηθηά απνηειέζκαηα

6,57%

14.979

14.055

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ

13,38%

5.837

5.148

Θέξδε πξν θφξσλ

20,78%

1.860

.1.540

Θέξδε κεηά θφξσλ

85,14%

1.881

1.016

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

15,06%

7.603

6.608
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2008

Βαζηθνί Νηθνλνκηθνί Γείθηεο
Αξηζκνδείθηεο
Απνδνηηθφηεηαο
(Profitability ratios)

Γείθηεο Κηθηνχ Θέξδνπο (Gross Κargin) Κηθηφ Θέξδνο/Θχθινο
Δξγαζηψλ

13,57%

13,25%

1,70%

0,96%

0,46

0,25

Απνδνηηθφηεηα Ππλνιηθψλ Θεθαιαίσλ (Return to total capital
employed) Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ + Ρφθνη μέλσλ θεθαιαίσλ /
Πχλνιν απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ.

7,21%

5,52%

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Return net worth) Θαζαξά
Θέξδε πξφ θφξσλ/ίδηα θεθάιαηα

7,30%

6,40%

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

1,39

1,30

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

0,78

0,70

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν
παζεηηθνχ)

0,69

0,74

Γνκή θεθαιαίνπ (Ηδηα θεθάιαηα / Πχλνιν παζεηηθνχ)

0,31

0,26

Νηθνλνκηθή εμάξηεζε (Ηδηα θεθάιαηα / Μέλα θεθάιαηα)

0,47

0,34

Γείθηεο Θαζαξνχ Θέξδνπο (Λet income ratio) Θαζαξά
απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ/Θχθινο Δξγαζηψλ
Γείθηεο Θεξδψλ αλά Κεηνρή (Earnigs - per - share ratio)

Αξηζκνδείθηεο
Οεπζηφηεηαο
(Liquidity Ratios)

Αξηζκνδείθηεο
δηαρείξεζεο
[Γαλεηαθήο
Δπηβάξπλζεο
(Deverage ratios)]
Θεθαιαίνπ

2007

ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ
Πηελ παξνχζα ρξήζε ε Δηαηξία, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο επελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο (βειηίσζε
παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 2008 – 2010, αμίαο 10.000 ρηι. επξψ, αιιά θαη ηνπ ζπλερνχο
εθζπγρξνληζκνχ ησλ θηηξηαθψλ θαη κεραλνινγηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγή πξντφλησλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ζε αγνξέο πςειψλ απαηηήζεσλ,
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεηο αμίαο 2.718 ρηι. επξψ, ελψ ην 2009 πξνγξακκαηίζηεθαλ επελδχζεηο πνπ ππνινγίδεηαη λα
μεπεξάζνπλ ηα 2.500 ρηι. €.

ΕΥΛΖ Γ ΑΙΑΘΡΝΠ

Ζ Δηαηξία καο ζην πιαίζην δηαζθάιηζεο ηνπ κεηψπνπ ηεο δψλεο γάιαθηνο, ρνξήγεζε θαη ηε ρξνληά απηή
εηδηθφ πξηκ επηηπρίαο ζε φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηήλ παξαγσγνχο, 0,045 € ην θηιφ γηα ην πξφβεην γάια,
0,025 € ην θηιφ γηα ην γίδηλν θαη 0,017 € γηα ην αγειαδηλφ, δηαλέκνληαο ζπλνιηθά ζπκπιεξσκαηηθή ηηκή χςνπο
2.543.266 €. 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 Δηαηξία καο κε εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία.

Ρηκέο
εθθίλεζεο
2009
Ππκπιεξσκαηηθή ηηκή

Αχμεζε

Κέζεο ηηκέο
2008

2007

8,81%

2.543.266

2.337.334

Ρηκή Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο

0,45000

8,35%

0,47830

0,44146

Ρηκή Ξξφβεηνπ γάιαθηνο

1,03000

2,37%

1,04161

1,01747

Ρηκή Γίδηλνπ Γάιαθηνο

0,57000

3,82%

0,58261

0,56118
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ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΓΝΠΖ
Θαηά ην 2008 ζπλερίζηεθε ε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
πξντφλησλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζπζθεπαζκέλσλ) ζην ζπλνιηθφ ηδίξν, ηελ ζεκαληηθή αχμεζε
ησλ εμαγσγψλ κε ηελ είζνδν ζε έμη λέεο ρψξεο θαη ηελ επψλπκε ηνπνζέηεζε ζε 35 λέεο κεγάιεο θαη κηθξέο
αιπζίδεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Πηνλ ειιεληθφ ρψξν δφζεθε έκθαζε ζηελ
θαηεγνξία ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ηελ αλάιεςε εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαθήκηζεο ζηελ
Ήπεηξν, ελψ ζε παλειιήλην επίπεδν ζπλερίζηεθε ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε γηα ηελ δηαηήξεζε ζε πςειά
επίπεδα ηεο ηζρπξήο επσλπκίαο ηεο εηαηξί αο.

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ
Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αιιά θαη άιινπο θηλδχλνπο, πνπ κπνξεί λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη θηλδχλνπο
ξεπζηφηεηαο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλ σλ ηεο Δηαηξείαο έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε. Ζ
Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο
εθηίζεηαη, πξνβαίλνληαο ζε αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη αλ ρξεηαζηεί, ζε αληηζηάζκηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή
ζπλαιιαγψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλε ηνιεπηηθέο 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 ζπκβφ ιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
α) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 91,65% 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,
ν δε ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηηο πσιήζεηο ηηο εηαηξείαο ζηηο αγνξέο ησλ
ΖΞΑ θαη Απζηξαιίαο είλαη πεξηνξηζκέλνο. (Πεκείσζε 7.3 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ)
β) 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 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλάινγα κε
ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ έληνθσλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ .
Πε εκεξήζηα βάζε, ην θεθάιαην θίλεζεο θαιχπηεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο
ηακεηαθέο ξνέο θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ηξαπεδηθέο γξακκέο πίζησζεο πξνο εμαζθάι ηζε βξαρππξφζεζκνπ
δαλεηζκνχ. 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 δ αλεηζκνχ 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 12% ηνπ δαλεηζκνχ αθνξά
καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ κε ζηαζεξφ ε πηηφθην θαη ην 88% βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν.
(Πεκείσζε 6.12 θαη 7.4 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ)
γ) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Θαηά ηελ εθηίκεζή ηεο, ε εηαηξεία κέρξη
ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Νη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο
πηζηψζεσλ,
νη δε απαη ηήζεηο θαιχπ ηνληαη θαηά ζεκαληη θφ πνζνζηφ απφ
επηηαγέο ηξίησλ κεγάιεο δηαζπνξάο.
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Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία
ειέγρνληαο ην κέγεζνο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ηα πηζησηηθά φξηα ησλ ινγαξηαζκψλ. ηαλ
θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηείηαη επηπιένλ εμαζθάιηζε κε εγγπήζεηο, θαη φπνπ δηαπηζηψλεηαη πηζαλφηεηα κε
είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γίλνληαη δηελεξγνχληαη νη αλάινγεο πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο
Ξέξαλ ηνχηνπ ζεσξεί, φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ
θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα εμαζθάιηζε. (Πεκείσζε 7.5 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ)
δ) Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ
ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία 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 ππ άξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε.
Νη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο η ελ Δηαηξεία,
είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.
Ν Δηαηξεία θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη
πηζαλνί θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε
θαζεκεξη λή βάζε θαη ν πξνγξακκαηη ζκφο πιεξσκψλ ζε εβδνκαδηαί α θαη κελη αία βάζε. (Πεκείσζε 7.6
ησλ Νηθνλνκη θψλ Θαηαζηάζεσλ)

ε) Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ
Ζ Δηαηξεία δη αξθψο βειηηζηνπνηεί ηε θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε (ηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηζκνχ
θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ). Θχξηνο ζθνπφο ηεο θεθαιαη αθήο δηάξζξσζεο είλαη :
- ε βειηηζηνπ νίεζ ε ηεο αμίαο ηεο Δ ηαηξί αο (shareholder value),
- ε εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going -concern),
- ε η θαλνπνη εηη θή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο, θαη
- ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θ εθαιαίνπ γηα ηελ δη αηήξεζε κηαο ηδαληθήο θαηαλνκήο.
Ζ θεθαιαη αθή δηάξζξσζε εμεηάδεηαη δχν θνξέο εηεζίσο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί σο κέξε απηήο ηεο
εμέηαζεο ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεηαη ζε θάζε ζηνη ρείν ηνπ θεθαιαίνπ.
Πχκθσλα κε πάγηα π ξαθηηθή ε Δηαηξεία π αξαθνινπζεί ηα θεθ άιαηα ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή
κφριεπζεο. Ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά
απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Πηξαηεγη θή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμφθιεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ δαλεη αθψλ
ππνρξεψζεσλ ψζηε ζε επίπεδν ηξηεηίαο , λα κεησζεί ν ζπληειεζηήο ζηα επίπεδα ηνπ 55% , δηαηεξψληαο
ζηαζεξέο φιεο ηηο π αξαπάλσ π αξακέηξνπο. Ρν 2008 ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο αλήιζε ζε 63% έλαληη
69% ηνπ 2007.

ζη) Καθξννηθνλνκηθφο Θίλδπλνο
Νη θχξηνη καθξννη θνλνκηθνί θί λδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζ εηαη ε Δηαηξεία είλαη ην θφζηνο ηνπ
πιεζσξη ζκνχ θαη ε εηζνδεκαηη θή πνιηηηθή πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε ζπκπίεζε θαη ηε
ζπξξίθλσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπ αλψλ. Ζ κείσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ κπνξεί λα επηθέξεη
αθελφο φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ π ησηηθή ηάζε ζηη ο πσιήζεηο θαη ην π εξηζψξην θέξδνπο
θαη θαηά ζπλέπ εηα λα επ εξεάζεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία.
Δάλ νη θχξηεο δαπ άλεο η εο Δηαηξείαο φπσο ηα έμνδα π ξνζσπηθνχ, θαη νη αγνξέο π ξψησλ πιψλ,
απμεζνχλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηηκψλ δηάζεζεο ησλ πξνηφλησλ,
ην γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηη θέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία.

ΚΔΟ ΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ
Κεηφρσλ ηε δηαλνκή σο κέξηζκα, € 439.536,98 γη α ηε ρξήζε 2008 ήηνη € 0,1083 αλά κεηνρή .
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ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟ ΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝ 2009
Βαζηθφο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Γηνίθεζεο, παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηεο Δηαηξίαο σο εγεηηθή
δχλακε ζηνλ θιάδν ησλ ηπξνθνκηθψλ πξνηφλησλ, ε βειηί σζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε βειηίσζε θαη
επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, ε δηαζθάιηζε ηεο δψλεο γάιαθηνο, ε δηαηήξεζε ησλ πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξνηφλησλ ηεο, θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζία ηεο Δηαηξίαο ζηηο
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, ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δ ηαζθάιηζε θαη
δηεχξπλζε ηεο αγνξάο.
Έρνπκε ινηπφλ βάζηκε ηελ ειπίδα φηη, ε επηηπρήο πνξεία καο κπνξεί λα ζπλερηζηεί αθνχ κε πίζηε
θαη βεβαηφηεηα γηα ηελ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ε Γηνίθεζε ηεο Βηνκεραλίαο, νη Γηεπζπληέο θαη φινη νη
Δξγαδφκελνη ζπλερίδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηελ ίδηα αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, είλαη δε βέβαην φηη ζα
ζπλερίζεη λα απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Δζληθήο καο
Νηθνλνκίαο Γεληθφηεξα.

ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΑΞΝΓΝΠΔΥΛ

Ζ δηνίθεζε παξακέλεη αηζηφδνμε, ζρεηηθά κε ηα Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ
ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 200 9 παξά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
θπξηαξρεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο . Ρν λέν έηνο ε Δηαηξία ζα θιεζεί λα αμηνπνηήζεη η ελ αλαπηπμηαθή ηεο
δπλακηθή, κε άμνλα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθξνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δψλεο γάιαθηνο,
ησλ επελδχζεσλ ηεο, θαη ηεο δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο. Γηα ην 200 9 ζηφρνο ηεο
δηνίθεζεο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ζην επίπεδν ησλ 1 10.000 ρηι. €.
Φπζηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ππεηζέξρνληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο, κε
θπξηφηεξνπο, εθείλνπο ηνπ ξπζκνχ θαηαλάισζεο, ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, θαη ηεο
έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝ ΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 Γ ΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008
(ΠΛΝΞΡΗΘΑ)

……………………………………………………………………………………………

64

ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Γ/Π
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

<<ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ>>
ΑΟ.Κ.Α.Δ.: 10490/42/Β/86/1
Ρ/ΟΣΖ ΘΥΠΡΑΘΖ 1 451 10 ΔΙΔΝΠΑ ΞΑΠΠΑΟΥΛΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008
(δεκνζηεπφκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
Ξξφεδξνο

Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Γξνχγθαο Βαζίιεηνο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο
Νηθνλνκηθψλ Θαη/ζεσλ

06 Καξηίνπ 2009

Αληηπξφεδξνο

Βαγγέιεο Βαγγέιεο

Νξθσηφο ειεγθηήο

Βελέηεο Θσλζηαληίλνο

Κέινο

Βειηβάζεο Ρξηαληάθπιινο

Διεγθηηθή εηαηξεία

Grant Thornton

Κέινο

Ιχηεο Βαζίιεηνο

Ρχπνο Δθζεζεο Διεγθηή

Κε ζχκθσλε Γλψκε

Κέινο

Νηθνλφκνπ Σξήζηνο

1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ

31/12/2008

31/12/2007

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Αυια Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

13.066

11.921

89

117

414

64

39.076

42.844

28.659

39.124

81.304

94.070

Κεηνρηθφ θεθάιαην

10.739

10.739

Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο

14.754

13.323

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ ΘΑ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ

Πχλνιν Θαζαξήο Θέζεο κεηφρσλ εηαηξίαο (α)

25.493

24.062

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

4.853

4.376

Ξξνβιέςεηο/ Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

2.315

2.373

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

38.403

54.129

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

10.240

9.130

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ (β)

55.811

70.008

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ (α) + (β)

81.304

94.070

01/01 31/12/2008

2. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ
Θχθινο εξγαζηψλ
Κηθηά θέξδε / (δεκηέο)

01/01 31/12/2007

110.381

106.041

14.979

14.055

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ

5.837

5.148

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ

1.860

1.540

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο

1.881

1.016

Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

0,4634

0,2603

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

0,1083

-

7.603

6.608

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA)
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3. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ

Θαζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεσο (01/01/2008 θαη 01/01/2007 αληίζηνηρα)
Γηαλεκεζέληα Κεξίζζκαηα
Θέξδε / (δεκηέο) ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο
Θαζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε

01/01 31/12/2008

01/01 31/12/2007

24.062

24.445

-

(1.200)

1.881

1.016

(450)

(199)

25.493

24.062

01/01 31/12/2008

01/01 31/12/2007

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο

114.333

101.599

Ξιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ.

(95.654)

(95.308)

(150)

(244)

Ρφθνη πιεξσζέληεο

(3.976)

(3.145)

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

14.553

2.902

(2.613)

(4.341)

0

20

13

14

Θαζαξή ζέζε ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα)

4. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ
Άκεζε κέζνδνο
Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Ξιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Ξιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο
Πχλνιν εηζξνψλ/ (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)

9

25

154

451

(2.437)

(3.831)

(15.047)

955

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο / Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο πνρξεψζεσλ απφ Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο
Κεξίζκαηα πιεζσζέληα
Πχλνιν εηζξνψλ/ (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο
(α)+(β)+(γ)
Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο
Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο
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(16)

0

0

(1.200)

(15.063)

(245)

(2.949)

(1.174)

3.605

4.779

656

3.605
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ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
1. Γελ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
2. Γελ έιαβαλ ρψξα εηαηξηθά γεγνλφηα φπσο εμαγνξά, ζπγρψλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ,
αλαδηάξζξσζε ή δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο.

απφζρηζε θιάδνπ,

3. Γελ έιαβε ρψξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε.
4. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 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 %. Ζ
εηαηξία ελζσκαηψλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).
5 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.
6. Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 6.37 ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
7. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε € 120 ρηι.
Γηα ινηπέο ππνρξεψζεηο έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο € 3.429 ρηι. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί
άιιεο πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο πνζέζεηο.
8. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο είλαη αληίζηνηρα
443 θαη 425 εξγαδφκελνη
9. Νη εγγπεηηθέο θαη νη ελέγγπεο πηζηψζεηο ζε ηξίηνπο αλέξρνληαη ζε 28.424.911,40 €.
10. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε 1/1 - 31/12/2008 θαηαρσξήζεθε έμνδν απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πνζνχ € 437.484,64 ην
νπνίν αθνξά απνηίκεζε ρξενγξάθσλ ηαμηλνκεζέλησλ σο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε, θαη € 12.777,84 ην νπνίν αθνξά θφξν
απφ εηζνδήκαηνο κε θαηαρσξεκέλν ζηα απνηειέζκαηα.
11. Ρα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
θαη ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007, έρνπλ
επαλαδηαηππσζεί γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. Θ211365/16-12-2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε.
12. Ρα πνζά ησλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ ηεο εηαηξίαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24)
ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο έρνπλ ζε ρηι. € ψο εμήο :
31/12/2008
α) Δθξνέο (Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ)
β) Δηζξνέο (αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ)

:
:

1
5.249

γ) πνρξεψζεηο

:

43.511

δ) Απαηηήζεηο

:

639

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

:

459

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο

:

0

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο

:

0

13. Ζ εηαηξεία ζε πινπνίεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξνέβε ηελ 05/02/2009 ζε ίδξπζε ζπγαηξηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΕΥΝΡΟΝΦΔΠ ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ». Ζ εηαηξεία έρεη έδξα ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη ε «ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ
ΑΒΓΖ» θαηέρεη ην 100% ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ ππ. αξηζκ. 6.36
ζεκείσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Γ/Π
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

ΑKOΙΝΘΝΚΔΛΔΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ

Νη
νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο
έρνπλ
θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα
κε
ηα
Γηεζλή
Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο «Γ.Ξ.Σ.Ξ.» (International Financial Reporting Standards “IFRS”) .
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αθνινπζνχκελεο βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο αλαθέξνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο
Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ ηεο 31.12.2008.

ΓΗΑΒΔΒΑΗΥΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηεο Δηαηξείαο.
Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο
επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηελ έθζεζε ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή – Ινγηζηή, θαζψο θαη ηηο εηήζηεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, 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 2008 θαη ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε
επζχλε.
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Γ/Π
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο €

Ζ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΡΖΠ <<ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ. ΑΒΓΖ>> ΠΡΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

2004

2005

2006

2007

2008

Πχλνιν

Πε πξντφληα ζην θαηαλαισηηθφ
θνηλφ

95.162

97.879

99.095

106.041

110.380

508.557

Πε εηζφδεκα ζηνπο παξαγσγνχο

-63.561

-63.908

-65.974

-64.337

-61.659

-319.439

Πε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο

-10.388

-11.721

-11.646

-13.761

-13.770

-61.286

Πε θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο &
νξγαληζκνχο

-681

-694

-742

-762

-897

-3.776

-4.570

-4.010

-1.238

-9.739

-14.330

-33.887

Πχλνιν Θνηλσληθνχ Ξξντφληνο
(Θαζαξή Ξξνζηηζέκελε Αμία)

15.962

17.546

19.495

17.442

19.724

90.169

Γηαλνκή Θνηλσληθνχ
Ξξντφληνο

2004

2005

2006

2007

2008

Πχλνιν

Απφ ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο,
απνζεκάησλ & επηρ/θψλ πφξσλ

Πην πξνζσπηθφ
Πην Γεκφζην

Πε κηζζνχο,
ινηπέο παξνρέο
Πε άκεζνπο
θφξνπο
Πε αζθαιηζηηθά
ηακεία

Πηνπο
Σξεκαηνδφηεο

Πε ηφθνπο
δαλείσλ
Πηνπο κεηφρνπο

Απηνρξεκαηνδφηεζε εηαηξείαο

Πχλνιν

7.527

7.978

8.631

9.435

10.609

44.182

47,15%

45,47%

44,27%

54,10%

53,79%

49,00%

1.519

1.788

762

796

300

5.165

9,52%

10,19%

3,91%

4,56%

1,52%

5,73%

11.840

1.916

2.114

2.327

2.548

2.935

12,00%

12,05%

11,93%

14,61%

14,88%

13,13%

2.755

2.390

2.839

3.646

3.999

15.629

17,16%

13,62%

14,56%

20,91%

20,28%

17,33%

668

1.259

1.197

0

0

3.124

4,18%

7,18%

6,17%

0,00%

0,00%

3,46%

1.578

2.016

3.739

1.016

1.880

10.229

9,89%

11,49%

19,18%

5,83%

9,53%

11,34%

15.962

17.546

19.495

17.442

19.724

90.169

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

6 Καξηίνπ 2009
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

ΓΟΝΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
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ΓΥΓΥΛΖ Α.Δ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ
ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ - ΙΝΓΗΠΡΖ
Ρεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31ε Γεθεκβξίνπ 2008
Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ

9.

ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο
“ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ”
Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο “ΓΥΓΥΛΖ ΑΔ ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΖΞΔΗΟΝ”
(ε Δηαηξεία), πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ,
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε
ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή
θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζχλε Διεγθηή
Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή
Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην
ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο
ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο
θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
γλψκεο καο.
Γλψκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο
Ρακεηαθέο ηεο Ονέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο
ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2009
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Kσλζηαληίλνο Ξ. Βελέηεο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 12891
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