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Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε  απηνχ εθηειεζηηθέο 

Απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ ρξήζε 2009 (1.1.2009-

31.12.2009), είλαη εθείλε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ανώνυμης Εταιρίας με την 

επωνυμία «MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο 23εο Καξηίνπ 2010 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.mevaco.gr, φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχληαμεο θαη δεκνζηνπνίεζήο ηεο.  
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Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

ηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη δε ηα αθφινπζα 

θπζηθά πξφζσπα: 

 

1. Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο ηνπ Αιεμίνπ θαη ηεο Αζελάο, θάηνηθνο Πεχθεο Αηηηθήο, νδφο Ρήγα Φεξαίνπ 

αξηζ. 8, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

2. ππξίδσλ Γειέλδαο ηνπ Ληθνιάνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, θάηνηθνο Παπάγνπ Αηηηθήο, νδφο Βιαράβα αξηζ. 

37, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο.  

3. Αληψληνο Ρνχζζνο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Αλδξηάλαο, θάηνηθνο Άλσ Πεχθεο Αηηηθήο, νδφο Κάξθνπ 

Κπφηζαξε αξηζ. 30, εθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

********************** 

Οη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελα αιιά 

θαη εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», (εθεμήο θαινπκέλεο 

γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξία» ή «Δθδφηξηα» ή  «MEVACO»), ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ 

επηηαζζφκελα, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο Δηαηξίαο ηεο ρξήζεο 2009 

(01.01.2009-31.12.2009), νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, θαη 

(β) ε εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, 

ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Αζπξφππξγνο, 23 Καξηίνπ 2010  

Οη δεινχληεο 

 

Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο ππξίδσλ Γειέλδαο                     Αληψληνο Ρνχζζνο 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 045313 Α.Γ.Σ. ΑΒ 634296 Α.Γ.Σ. Η 896919 
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Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

 

γηα ηελ ρξήζε 01.01.2009 - 31.12.2009 

 

Δηζαγσγηθά  

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 (01.01.2009-31.12.2009).  

Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ θ.λ. 2190/1920 (άξζξν 

107 παξ. 3, δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξία θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) φζν θαη ηνπ λφκνπ 

3556/2007 (ΦΔΘ 91Α΄/30.4.2007) θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο.  

Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν ζαθή, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη 

θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα 

νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν 

ηεο Δηαηξίαο «ΚΔVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 

(θαινπκέλε εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξία» ή «Δθδφηξηα» ή «ΚΔVACO») θαζψο θαη ηνπ 

Οκίινπ ΚΔVACO, ζηνλ νπνίν Όκηιν, πεξηιακβάλεηαη πιελ ηεο ΚΔVACO θαη ε ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) 

εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΔVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε έδξα ηνλ Γήκν Θαιιηζέαο Θεζζαινλίθεο, ζηελ νπνία ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 67%. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009 (01.01.2009-31.12.2009) θαη 

ελφςεη ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα 

Έθζεζε είλαη εληαία (θαηά ην άξζξν 107 παξ. 4 θ.λ. 2190/1920) , κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα 

ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο πξνο απηήλ επηρείξεζεο, θαη κε 

αλαθνξά ζηα επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξίαο, κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα 

εθείλα ζεκεία πνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηα ινηπά 

απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ 

θιεηφκελε ρξήζε 2009. 

 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Α’ 

 

Σημανηικά γεγονόηα ποσ έλαβαν τώρα ζηην διάρκεια ηης κλειόμενης τρήζης 2009.  

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ ρξήζε 2009 (01.01.2009-31.12.2009),ζε επίπεδν 

Οκίινπ θαη Δηαηξίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο  

 

ηηο 25 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο (Αζπξφππξγνο Αηηηθήο, 

ζέζε Πξάξη-Κνπζηάθη) ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.  

ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δη‟ αληηπξνζψπνπ είθνζη έλαο (21) 

κέηνρνη, εθπξνζσπνχληεο 7.873.206 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη ηζάξηζκα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ήηνη 

πνζνζηφ 74,98% επί ζπλφινπ 10.500.000 κεηνρψλ θαη ηζαξίζκσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη εγθξίζεθαλ 

νκφθσλα θαη πακςεθεί ηα αθφινπζα: 

 α. ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Πξαθηηθφ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ηεο 23εο Καξηίνπ 2009, θαζψο θαη ε απφ 24 Καξηίνπ 

2009 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο Δηαηξίαο θ. Θεφδσξνπ Λ. Παπαειηνχ.  

 β. νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 2008 (01.01.2008-31.12.2008), ζηελ κνξθή πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί θαη δεκνζηεπζεί 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαζψο θαη ε ζρεηηθή εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.   

 γ. ε κε δηαλνκή νηνπδήπνηε κεξίζκαηνο εθ ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2008, πξνθεηκέλνπ 

ε Δηαηξία λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη ζπγθπξίεο απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ επεξεάδεη θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο.  

 δ. ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο απφ θάζε 

επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θιεηνκέλεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2008 

(01.01.2008-31.12.2008). 

 ε. νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο 2008 θαη παξάιιεια πξνελεθξίζεζαλ νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(εθηειεζηηθψλ θαη κε) γηα ηελ ρξήζε 2009 (01.01.2009-31.12.2009) θαη κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

 ζη. ε εθινγή σο ειεγθηψλ ηεο ρξήζεο 2009 (01.01.2009-31.12.2009) γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ 

θαη εμακεληαίσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ησλ 

αθφινπζσλ κειψλ ηεο εγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ ειεγθηηθήο εηαηξίαο ΟΙ 

Α.Δ.Ο.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ηαθηηθφο ειεγθηήο ν Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θ. Θεφδσξνο 

Παπαειηνχ κε αξηζκφ Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 16641 θαη β) αλαπιεξσκαηηθφο ειεγθηήο ν Οξθσηφο 

Διεγθηήο Ινγηζηήο θ. Υξήζηνο Α. Κελειάνπ κε αξηζκφ Κεηξψνπ .Ο.Δ.Ι. 13911. Ωο ακνηβή ησλ 
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ειεγθηψλ νξίζζεθε ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο εηαηξίαο ΟΙ ΑΔΟΔ, εηο 

ην δπλακηθφ ηεο νπνίαο αλήθνπλ νη αλσηέξσ δχν (2) νξθσηνί ειεγθηέο. 

 δ. ε παξνρή αδείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξνο ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε άιισλ εηαηξηψλ πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο, ζπλαθείο ή παξεκθεξείο 

ζθνπνχο θαη λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο Δηαηξίαο.  

 ε. νξίζηεθε Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 

3693/2008 απνηεινχκελε, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελα, απφ ηα αθφινπζα ηξία (3) 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ήηνη ηνπο θ.θ. Δκκαλνπήι 

Κπξνχηδν, Θσλζηαληίλν Κεηξφπνπιν θαη Δκκαλνπήι Κπαξηηαλησλάθε.   

 

 

2. Κείσζε παξαγγειηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη εμαξηεκάησλ 

ηνπ θιάδνπ επαγγεικαηηθήο ςχμεο θαη επαλαμηνιφγεζε εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο 2009 ζπλερίζζεθε ε κείσζε ησλ παξαγγειηψλ ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ 

αθνξνχλ κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαη κέξε επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ε Δηαηξία γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θπξηφηεξσλ πειαηψλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο επαγγεικαηηθήο 

ςχμεο. 

Ζ ελ ιφγσ κείσζε θαη ε ελ γέλεη  ζπξξίθλσζε ησλ παξαγγειηψλ είρε αξρίζεη λα πξνδηαγξάθεηαη  απφ ην 

δεχηεξν εμάκελν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (2008), πιελ φκσο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε εθδειψζεθε κε 

έληνλα ραξαθηεξηζηηθά θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηα έζνδα θαη ζπλαθφινπζα ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο. Γηα 

ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κείσζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, ε Δηαηξία 

επεθηάζεθε ζε λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηερληθέο-θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζε εθηεινχκελα δεκφζηα 

έξγα , ρσξίο σζηφζν λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ησλ εζφδσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θιάδνπ. 

 

 

3. Δκπνξηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηκεκάησλ έξγνπ πνπ εθηειείηαη απφ ηελ G.E.A. 

Γαιιίαο 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξναλαθεξζείζεο επαλαμηνιφγεζεο ηεο εκπνξηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ε Δηαηξία πξνρψξεζε 

ζε ζπλεξγαζία, κε ηελ εμεηδηθεπκέλε ζηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ 

δηνδίσλ Γαιιηθή εηαηξία G.E.A., κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή εθ  κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ησλ απαηηνχκελσλ 

νηθίζθσλ - εθδνηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ζπζηεκάησλ.  

Σν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ην ηκήκα απηνθηλεηφδξνκνπ Αζελψλ – Ιακίαο θαη ήδε ιεηηνπξγνχλ ηα πξψηα 

δηφδηα κε ηνλ λέν εμνπιηζκφ. 
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Ζ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ, πνπ εθηεινχληαη ζηαδηαθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε απφ 

ηελ Δηαηξία έξγσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ  γηα ηηο λέεο ζήξαγγεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ Θνξίλζνπ – 

Πάηξαο θαη Αληηξξίνπ – Ησαλλίλσλ, είρε ηδηαίηεξα ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ελ γέλεη 

επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο θαη απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ αληηζηάζκηζκα ζηελ κείσζε ησλ ινηπψλ παξαγγειηψλ 

ηεο Δηαηξίαο (βιέπε αλσηέξσ παξ. 2) . 

 

 

4. Ξαξαιαβή πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο   

 

Ζ Δηαηξία παξέιαβε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο ζην «Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ηνπ 

ΤΠ.ΔΘ.Α.» γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο «θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ειαζκαηνπξγηθψλ θαη 

ειεθηξνζπγθνιιεηψλ εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ (ειαθξνχ θαη κεζαίνπ βάξνπο) γηα ακπληηθά ζπζηήκαηα» . 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη κέρξη ηελ 11ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2011.  

   

 

5. Δίζπξαμε αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Νκίινπ  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2009 εηζπξάρζεθε απφ ηελ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ 

«MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.» ην αλαινγνχλ πνζφ επηρνξήγεζεο 409.500,00 επξψ, ην νπνίν 

αθνξνχζε επελδπηηθφ ζρέδην ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 910.0000,00 Δπξψ, πνπ είρε εγθξηζεί κε ηελ κε 

αξηζκφ 17099/ΓΒΔ1932/7/08/2006 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζηε Γξάζε 2.5.3 ηνπ Δ.Π.ΑΛ. 

(Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα») κε πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 45%. Σν χςνο ηεο 

πξαγκαηνπνηεζείζαο επέλδπζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 925.700,00 Δπξψ θαη ε επέλδπζε νινθιεξψζεθε 

εληφο ηεο ρξήζεο 2008.  

Ζ ζπγαηξηθή θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο , κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη γεληθφηεξα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 

ελίζρπζε νπζηαζηηθά ηφζν ηελ παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα, φζν θαη ηηο ελ γέλεη νξγαληθέο δνκέο ηνπ, 

κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη λα επηηχρεη ηελ δηείζδπζή ηνπ ζε πιένλ 

απαηηεηηθέο αγνξέο. Ο Όκηινο δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη θαη εθζπγρξνλίδεη ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ ππνδνκέο, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ.  

 

6. Ππλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξίαο  

 

Ζ Δηαηξία ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2009 πξνρψξεζε κε ειεγρφκελνπο ξπζκνχο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο  πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο λέεο 

ηδηφθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο  εθηάζεηο. 



Όκηινο MEVACO                                                                         

Σξήζε 2009 (1ε Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2009)              
 

 

 

 

 

9 

Δληφο ηεο ρξήζεο 2009 νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο πεξίθξαμεο νηθνπέδσλ ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα 

ππ. αξηζκ. 394/11.12.2008 άδεηαο νηθνδνκήο ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Άλσ Ιηνζίσλ, ελψ βξίζθνληαη 

ζε εμέιημε νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ αλέγεξζεο ησλ λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 10.791,92 ηεηξ. κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα ππ. αξηζκ. 

1273/2416/8.12.2009 άδεηα νηθνδνκήο αλέγεξζεο βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Άλσ 

Ιηνζίσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ 

δηάξθεηα ηεο επφκελεο ηξηεηίαο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ζπλεξγαζηψλ.  

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄ 

 

2. Θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο     
 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Ζ 

εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ ππνδνκψλ ζε ζπλέρεηα ελφο επξχηαηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

βνεζνχλ ηνλ Όκηιν λα είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθφο θαη λα πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηνπ ζε λέεο αγνξέο.  

Θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ήδε 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπξξηθλνχκελεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, ηεο 

πηζησηηθήο αζθπμίαο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρψξηα αγνξά επεξεάδεη 

νπζησδψο ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Οκίινπ, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθψλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ, γεγνλφο πνπ αλαπφδξαζηα είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνχ, ε δηαλπνκέλε ρξήζε 2010 ραξαθηεξίδεηαη 

επίζεο απφ εμαηξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο.  

Ζ κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηνπ 

δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο είλαη αλαπφθεπθην φηη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ρξήζε (φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηελ θιεηνκέλε ρξήζε 2009) ζα επεξεαζζνχλ αξλεηηθά 

ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.  

Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο, είλαη νη αθφινπζνη:  

 

2. 1. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

 

Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηνλ Όκηιν αθελφο κελ 

δηφηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ 

ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη 
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παξαθνινπζνχληαη δηαξθψο νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη 

αμηνινγείηαη ε αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 

2010 ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο.  

 
2. 2 Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο 

 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο γηα ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα, ν νπνίνο επηδξά επζέσο ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζεσξείηαη σο απνιχησο ειεγρφκελνο. Ζ χπαξμε ζρεηηθά ρακεινχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ν νπνίνο 

δαλεηζκφο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή ζηηγκή είλαη κφλν καθξνπξφζεζκνο γηα ηελ  Δηαηξία) ζε ζρέζε κε ηα 

ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, απνηειεί ην νπζηαζηηθφ αληηζηάζκηζκα ζηνλ αλαθεξφκελν θίλδπλν, ν νπνίνο 

δελ είλαη νξαηφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010. Δπηπιένλ ελφςεη ηνπ φηη ν δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο 

θαη ηνπ Οκίινπ είλαη βαζηθά ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor, ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Euribor έρεη άκεζν 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία ή 

γεγνλφηα ηα νπνία λα ζπλεγνξνχλ ζε ηπρφλ επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Οκίινπ.     

 

2.3 Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

Γελ δηαθαίλεηαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ν Όκηινο φζν θαη ε Δηαηξία εηδηθφηεξα 

δηαζέηνπλ ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Δθφζνλ φκσο ε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερηζζεί, ν 

Όκηινο πξέπεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη 

νηαδήπνηε άιια κέηξα θξηζνχλ σο αλαγθαία (ελδεηθηηθά επηινγή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο ,κείσζε 

πξνζσπηθνχ θιπ) ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία θαη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε γεληθφηεξε αζηάζεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο άληιεζεο ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

2.4 Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξία θαη επξχηεξα ν Όκηινο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ φηη νη πσιήζεηο ηνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πειάηεο κε ειεγκέλε απφ πιεπξάο θεξεγγπφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη κε 

ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ πειαηψλ θαη κε ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα θαζψο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθψλ 

εγγπήζεσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Πάλησο ζην γεληθφηεξν θιίκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην νπνίν έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ, ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο, 

θαζψο ε δηαζπνξά ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δελ είλαη επξεία, κε απνηέιεζκα ε 

ηπρφλ νηθνλνκηθή αδπλακία αληηκεηψπηζεο θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ απηψλ, λα ζέηεη ππφ 

δηαθηλδχλεπζε ηα απνηειέζκαηα θαη λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Όκηινο παξαθνινπζεί δηαξθψο θαη ζπζηεκαηηθά ηηο επηδφζεηο θαη ελ γέλεη ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ πειαηψλ ηνπ, ψζηε λα ελεξγεί πξνιεπηηθά, κε ζηφρν ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
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επηζθαιεηψλ θαη αμηνινγεί αλά πειάηε ηα εθάζηνηε αλαγθαία πξνο ιήςε κέηξα (κείσζε ησλ 

εθηεινπκέλσλ παξαγγειηψλ, εγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο θιπ), ζε θάζε δε πεξίπησζε 

ελφςεη ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο , ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

ζεκαληηθφο θαη ηθαλφο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο .  

 

2. 5 Θίλδπλνο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ  

 

Γελ δηαθαίλεηαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ελδερφκελνο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο, θαζψο αθελφο κελ νη 

ηηκέο γλσξίδνπλ ζην έζραην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα ζηαζεξή πνξεία, αθεηέξνπ δε ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά παξαγγειία, δίδεη ζε απηήλ ηελ 

δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ φπνησλ ηάζεσλ αλαηηκήζεσο. 

 

2. 6. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο  

      

Ζ θαζεηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ δηαζέηεη, ηνπ επηηξέπνπλ λα 

αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν 

θαη απφ ηελ αιινδαπή. Ο Όκηινο θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηείηαη πξντνληηθά απφ ηνλ πθηζηάκελν 

αληαγσληζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απφ 

ηνλ Όκηιν πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.   

 

2. 7 Θίλδπλνο εμαξηήζεσο ηεο Δηαηξίαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο    

           

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο έρεη αληηκεησπηζζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα ζηελ δηάξθεηα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο ηφζν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ππαξθηφο, θαζψο κε δεδνκέλε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο, ηδίσο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ 

Οκίινπ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηζρπξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο, ν Όκηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε 

επαλαμηνιφγεζε αξθεηψλ εμ απηψλ θαη φπνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα πεξηνξίδεη ηελ φπνηα δηαζπνξά ηνπ 

πειαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη δε ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ, πξνο απνθπγή εθζέζεσο ζε θηλδχλνπο επηζθαιεηψλ.      
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2. 8 Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο  

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ γεληθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ Δηαηξία πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ δίδνληαο 

έκθαζε ζην φηη δελ παξάγεη ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ 

παξαγγειίαο άιισλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο πνηθίισλ πξντφλησλ. Πεξαηηέξσ ε Δηαηξία ιφγσ ηεο 

αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε λένπο ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ.  

Πάλησο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο αξθεηά ζεκαληηθφο , θαζψο απνηειεί ηελ βαζηθή αηηία 

νπζηαζηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009, ηάζε ε νπνία 

αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010.       

 

2. 9 Θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ   

 

Γελ πθίζηαηαη πξνο ην παξφλ ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ν Όκηινο δεκηνπξγεί ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απφιπηε επηηπρία θαη ζε κφληκε βάζε. Ζ αληίζηνηρε ξεπζηφηεηα δηαηεξείηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα, πιελ φκσο, φπσο πξνειέρζε, εάλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερηζζεί, ν Όκηινο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

πεξαηηέξσ θαη δε δξαζηηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ 

ξεπζηφηεηα απηή ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.    

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄ 

 

Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ, (ζπλδεφκελα κέξε) φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ 

Πξφηππν 24. Δηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη: 

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2009 (01.01.2009-31.12.2009) θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ νπζηαζηηθά ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. 

(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα Έθζεζε, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ρξήζε 2009. 

εκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί  πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, 
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(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (31.12.2009), 

(γ) ηε θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ µε ηελ Δηαηξία θαζψο θαη 

(δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Σν κνλαδηθφ ζπλδεδεκέλν πξνο ηελ Δηαηξία λνκηθφ πξφζσπν είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»  (ζπγαηξηθή), ε 

νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Θαιιηζέαο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 67%.  

  

ΞΗΛΑΘΑΠ 1

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 53.021,23 110.402,78

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 1.242,00 1.262,70

Αγνξέο παγίσλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 61.617,30 129.876,72

πνρξεψζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

Δζνδα απφ κεξίζκαηα

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 84.420,00

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 2

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο εηαηξίαο

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          656.293,08 615.942,66 656.293,08 615.942,66

πλαιιαγέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          619,50 210,57 619,50 210,57

Πχλνιν 656.912,58 616.153,23 656.912,58 616.153,23

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

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                           0,00 35,70 0,00 35,70

Τπνρξεψζεηο πξφο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                        11.906,59 11.629,12 11.906,59 11.629,12

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη: 

 Γελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε απηήλ 

πξνζψπσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο 

επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ην 12κελν ηνπ 2009.     

 Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ή πηζησηηθέο ελ γέλεη δηεπθνιχλζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο (θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 

 Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα 2 αθνξνχλ ακνηβέο γηα ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο-

εξγαζία πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξία, θαη ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 
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δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν θαη αλαιχνληαη εηδηθφηεξα σο 

αθνινχζσο.  

                                                                   

Εκτελεστικά μέλη 334.837,04 9.554,85 0,00 344.391,89

Μη Εκτελεστικά μέλη 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

Διευθυντικά στελέχη 188.336,12 42.565,07 619,50 231.520,69

Σύνολα 604.173,16 52.119,92 619,50 656.912,58

Εκτελεστικά μέλη 334.837,04 9.554,85 0,00 344.391,89

Μη Εκτελεστικά μέλη 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

Διευθυντικά στελέχη 188.336,12 42.565,07 619,50 231.520,69

Σύνολα 604.173,16 52.119,92 619,50 656.912,58

Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο

Εκτελεστικά μέλη 0,00 2.414,23 0,00 2.414,23

Μη Εκτελεστικά μέλη 0,00 0,00 0,00 0,00

Διευθυντικά στελέχη 0,00 9.492,36 0,00 9.492,36

Σύνολα 0,00 11.906,59 0,00 11.906,59

Σςναλλαγέρ και αμοιβέρ διεςθςνηικών ζηελεσών και μελών ηηρ 

διοίκηζηρ

Σςναλλαγέρ και αμοιβέρ διεςθςνηικών ζηελεσών και μελών ηηρ 

διοίκηζηρ

Ανεξόθληηο ςπόλοιπο απαηήζεων -ςποσπεώζεων (31.12.2009)

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο

Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2009

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ     

Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2009

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο

Ν ΝΚΗΙΝΠ       

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Ν ΝΚΗΙΝΠ  Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ     

 

 

Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δελ πεξηέρνπλ θαλέλα εμαηξεηηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν γλψξηζκα ην νπνίν ζα 

θαζηζηνχζε επηβεβιεκέλε ηελ πεξαηηέξσ θαη αλά ζπλδεδεκέλν πξφζσπν αλάιπζε απηψλ.  

 Πιελ ησλ σο άλσ ακνηβψλ δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ελ ιφγσ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

  Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή ε νπνία λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο θαη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ 

φξσλ ηεο αγνξάο.  

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄ 

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 7 λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ 6.300.000,00 Δπξψ, είλαη 

νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 10.500.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

0,60 Δπξψ εθάζηεο. Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο.  

2. Δθηφο ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ππάξρεη απφ ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε έθδνζεο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνπ 

έρεη ζπλαθζεί κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., γηα ηελ κε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θάησ ηνπ 34% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο,  δελ ππάξρνπλ 

νηνπδήπνηε άιινπ είδνπο πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.  

3. Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη :  
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α) «MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (ζπγαηξηθή), 

ζηελ νπνία ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 67% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο 

Δηαηξίαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007 είλαη νη αθφινπζεο:  

 Βαζηιηθή Θσζηνπνχινπ:  1.341.450 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 12,78%),  

 Αζελά Θσζηνπνχινπ: 1.350.000 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 12,86%), 

 ππξίδσλ Γειέλδαο: 1.170.979 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 11,15%), 

 Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο: 752.555 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 7,17%). 

4. Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

5. Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ζε θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξίαο.  

6. Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο Δηαηξίαο ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

7. Αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο 

θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απηήο, δελ πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

8. Γελ πθίζηαηαη εηδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 

2190/1920.  

9. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπκθσλία ζπλαθζείζα απφ ηελ Δηαηξία, ε νπνία λα ηίζεηαη ζε 

ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

10. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απηήο ή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία λα πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο νηαζδήπνηε δεκφζηαο 

πξφηαζεο. 

 

Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ λ. 3556/2007.   

 

Ζ αξίζκεζε ζηελ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε (ε νπνία ζπληάζζεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 8 

ηνπ λ. 3556/2007) αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή αξίζκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 

ηνπ λ. 3556/2007, σο απηέο νη πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη αλσηέξσ:   

1. Ζ δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά 

ζην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ ηελ 1ε Καξηίνπ 1999 θαη έθηνηε δηαπξαγκαηεχνληαη αδηαιείπησο κέρξη θαη ζήκεξα.   
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2. Οπδείο πξφζζεηνο πεξηνξηζκφο πθίζηαηαη είηε εθ ηνπ λφκνπ είηε εθ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, 

νχηε απφ νηαδήπνηε άιιε ζπκθσλία. 

3. ε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «MEVACO 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 67%. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο, έρνπλ αληιεζεί απφ ην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξία 

κεηνρνιφγην θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη θαηά λφκν ζηελ Δηαηξία.  

4. Γελ ππάξρνπλ άιιεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, εη κε κφλνλ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ. 

5. Γελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δηαηξία ηέηνηνη πεξηνξηζκνί. 

6. Οκνίσο δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δηαηξία ηέηνηεο ζπκθσλίεο.     

7. ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γίλεηαη ξεηή κλεία φηη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο έρεη πιήξσο ελαξκνληζζεί πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3604/2007, δπλάκεη ηεο απφθαζεο ηεο εηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2008.  

8. Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα εηδηθή αξκνδηφηεηα. 

9. Διιείςεη ηέηνησλ ζπκθσληψλ, παξέιθεη νηαδήπνηε επεμήγεζε.  

10. Οκνίσο, ειιείςεη ηέηνησλ ζπκθσληψλ παξέιθεη νηαδήπνηε επεμήγεζε. 

 

        

ΔΛΝΡΖΡΑ Δ΄ 

 

5. Ξιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά ή πεξηβαιινληηθά ζέκαηα   

     

1. Ο Όκηινο ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεο 2009 απαζρφιεζε θαηά κέζν φξν 194 άηνκα, θαη ε 

Δηαηξία αληίζηνηρα 157 άηνκα, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο ηνπ Οκίινπ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη άξηζηεο θαη δελ παξνπζηάδνληαη 

εξγαζηαθά πξνβιήκαηα, θαζψο κία εθ ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο εξγαζηαθήο εηξήλεο. Ο Όκηινο θαζεκεξηλά θξνληίδεη γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη απνιχησο 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηηο άξηηεο  θαη απνιχησο αζθαιείο ζπλζήθεο  εξγαζίαο πνπ δηέπνπλ 

ηελ νξγάλσζε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ,  γεγνλφο ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ην ζχλνιν ησλ 

επνπηηθψλ θνξέσλ.     

2. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο αλάπηπμεο θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζηνρεχεη ζε κία 

ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αθνινπζψληαο κία πνξεία 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνχ. 
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Ζ Δηαηξία πηνζεηεί χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ 14001 θαη 

ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΚΑS ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο.  

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο 

αξρέο:  

 ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκκνξθνχκελε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

 εθαξκφδεη χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγηθήο ηεο 

δηαδηθαζίαο  

 θαζνξίδεη αληηθείκελα θαη ζθνπνχο πεξηβαιινληηθψλ παξεκβάζεσλ 

 αμηνινγεί θαη βειηηψλεη ηελ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε, κε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη 

πάληνηε κε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο 

 πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ζηε εζσηεξηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

 βειηηψλεη ηελ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή ηεο ζπκπεξηθνξά ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θηλδχλσλ 

  εθαξκφδεη ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

 πξνσζεί ηνλ αλνηθηφ δηάινγν θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε πλεχκα εηιηθξηλνχο θαη ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ 

 εδξαηψλεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νξάκαηνο, ην νπνίν εκπλέεη 

ην αλψηαην επίπεδν ηεξαξρίαο ζε φιε ηελ ππξακίδα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξία.  

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο έρεη ζρεδηαζζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θάλεη 

απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ πεγψλ θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ.    

 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ΄ 

 

6. Δμέιημε, επηδφζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξίαο –Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο 

επηδφζεσλ  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη κηα νξζή θαη ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. 

Ζ απεηθφληζε απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πεξηεθηηθή 

αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο θαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο ζρεηηθήο 

απεηθφληζεο παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλνη δείθηεο (ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε) ηνπο νπνίνπο ην Γ.. 

αμηνινγεί σο ρξήζηκνπο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ.  
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6. 1 Δμέιημε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ: 

 

Ζ πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 2007-2009 έρεη σο εμήο: 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

χλνιν ελεξγεηηθνχ 42.309,67 47.279,05 42.507,75

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 28.531,15 29.109,14 28.355,18

Θχθινο εξγαζηψλ 23.504,10 27.012,96 17.448,91

Κηθηά θέξδε 4.929,99 4.921,61 1.454,28

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ 2.723,59 2.483,91 -788,43

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 2.039,65 1.890,63 -753,96

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

χλνιν ελεξγεηηθνχ 36.875,75 39.929,16 36.300,61

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 27.931,41 28.146,07 27.283,08

Θχθινο εξγαζηψλ 17.812,12 19.792,27 12.163,63

Κηθηά θέξδε 3.894,71 3.525,26 668,00

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ 2.265,42 1.852,70 -953,07

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 1.728,12 1.486,12 -863,00

Πε ρηιηάδεο επξψ

Πε ρηιηάδεο επξψ

 

 

ε επίπεδν πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

χλνιν ελεξγεηηθνχ 11,59% 11,75% -10,09%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 10,59% 2,03% -2,59%

Θχθινο εξγαζηψλ -5,22% 14,93% -35,41%

Κηθηά θέξδε -23,96% -0,17% -70,45%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -39,09% -8,80% -131,74%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -34,92% -7,31% -139,88%

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

χλνιν ελεξγεηηθνχ 8,36% 8,28% -9,09%

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 9,21% 0,77% -3,07%

Θχθινο εξγαζηψλ -16,81% 11,12% -38,54%

Κηθηά θέξδε -34,18% -9,49% -81,05%

Θέξδε / δεκηέο πξν θφξσλ -48,47% -18,22% -151,44%

Θέξδε / δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -45,70% -14,00% -158,07%  

Οη θαηά ηα άλσ αξλεηηθέο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο νθείινληαη  θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο  :  

α) ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο θαη κάιηζηα  απφ παξαδνζηαθνχο βαζηθνχο πειάηεο  ηνπ Οκίινπ.  

β) ζηελ αμηνζεκείσηε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ (πξντφληα κεηάιινπ) θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

ηηκψλ πψιεζεο  ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη 
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γ) ζηελ επηζεηηθή εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Όκηιν ε νπνία είρε άκεζε επίδξαζε 

(πησηηθή) ζηα πεξηζψξηα ηεο κηθηήο θεξδνθνξίαο. 

 

Θαησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλα πνζά θαη αξηζκνδείθηεο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 2007-2009. 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 4.065,12 4.130,73 703,75

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 9,55% 8,53% -2,78%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 6,44% 5,25% -1,85%

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ,Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 3.294,18 3.012,01 188,11

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 8,11% 6,58% -3,49%

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ (πξν θφξσλ) 6,14% 4,64% -2,63%

Πε ρηιηάδεο επξψ

Πε ρηιηάδεο επξψ

 

Ζ ζεκαληηθή πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηφζν ζε ελνπνηεκέλε βάζε φζν θαη ζε επίπεδν κεηξηθήο 

εηαηξίαο, ραξαθηεξίδεη ηα επηηεπρζέληα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009. 

Οη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη παγθνζκίσο, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, επέδξαζαλ αξλεηηθά θαη ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ . Ζ 

πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε ζπξξίθλσζε ηνπ ζπληειεζηή κηθηνχ θέξδνπο θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γεληθφηεξα, είλαη ην επαθφινπζν θαη ε 

θπζηνινγηθή θαηάιεμε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 

πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο ζεκεηψλνληαη ηα θάησζη : 

 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2009 αλήιζε ζε 42.507,75 ρηι. επξψ 

θαη 36.300,61 ρηι. επξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 10,09% θαη 9,09% αληίζηνηρα 

νθεηιφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (θπξίσο είζπξαμε 

απαηηήζεσλ). 

 
Ίδηα θεθάιαηα 

 

Σα Ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2009 αλήιζαλ ζε 28.355,18 ρηι. επξψ θαη 

27.283,08 ρηι. επξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,59% θαη 3,07% αληίζηνηρα νθεηιφκελε 

θαηά θχξην ιφγν ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 66,71% θαη 

75,16% ηνπ ζπλφινπ Δλεξγεηηθνχ αληίζηνηρα. 
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Θχθινο εξγαζηψλ 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ζε ελνπνηεκέλε βάζε φζν 

θαη ζε επίπεδν ηεο κεηξηθήο θαηά 35,41% θαη 38,54% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

Ζ αλσηέξσ κείσζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ (πξντφληα 

κεηάιινπ) θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ αιιά θπξίσο ηεο 

κεησκέλεο δήηεζεο βαζηθψλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

επηθξάηεζε θαη επηθξαηεί ζηελ εγρψξηα αγνξά θαζψο θαη ζηελ ζεκαληηθή θαη ζπλερηδφκελε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο θξίζεο. 

 

Κηθηά θέξδε 

 

Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο παξνπζίαζαλ θάκςε θαη αλήιζαλ ζε 1.454,28 ρηι. επξψ  θαη 

668,00 ρηι. επξψ αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 70,45% θαη 81,05% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ρξήζε. Ζ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπλερή θαη 

ζεκαληηθή πησηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζρεδφλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηνπ δηακνξθσκέλνπ γηα ην ιφγν απηφ απμεκέλνπ κέζνπ θφζηνπο απηψλ. Ζ 

κεζνζηαζκηθή αχμεζε απηή ησλ πξψησλ πιψλ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

κεηαθπιηζζεί ζηνπο πειάηεο ιφγσ ηεο θχζεο εξγαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο 

(πσιήζεηο θαηά παξαγγειία). Πεξαηηέξσ ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά θαζψο θαη ε  επηζεηηθή εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξία 

θαη ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα γηα ηελ ιήςε θαη εθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ παξαγγειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο. 

 
Εεκηέο πξν θφξσλ 

 

Οη δεκηέο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 788,43 ρηι. επξψ θαη 953,07 ρηι. επξψ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία 

αληίζηνηρα κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα λα παξνπζηάδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε θαηά 131,74% θαη 151,44% αληίζηνηρα, σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ (βιέπε αλσηέξσ).  

 
Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο 

 

Οη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία αλέξρνληαη ζε  753,96 ρηι. επξψ θαη 863,00 ρηι. 

επξψ αληίζηνηρα ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 139,88% θαη 158,07% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ πνζά παξνπζηάδνληαη βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ηηο δεκηέο 

πξν θφξσλ, ιφγσ αλαγλψξηζεο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνζνχ 

171,94 ρηι. επξψ απνηέιεζκα ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο 
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ζεσξεί φηη ε απαίηεζε απηή είλαη αλαθηήζηκε εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ( Λ. 2238/1994 φπσο ηζρχεη). 

 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(ΔΒΗΡDA) 

 

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (ΔΒΗΣDA) 

αλέξρνληαη ζε 703,75 ρηι. επξψ θαη 188,11 ρηι. επξψ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνηρα, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 82,96% θαη 93,76% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, 

παξακέλνληαο πάλησο, παξά ηελ ζπλδξνκή ησλ σο άλσ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, ζεηηθά , ζπλέπεηα ε 

νπνία απνηππψλεηαη θαη ζηηο ζεηηθέο ηακεηαθέο ιεηηνπξγηθέο ξνέο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

αλέξρνληαη ζε 2.229,46 ρηι. επξψ γηα ηνλ Όκηιν θαη ζε 1.765,56 ρηι. επξψ γηα ηελ Δηαηξία, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί βαζηθή επηδίσμε θαη ζηφρν ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε 2.426,54 ρηι. επξψ θαη 1.859,61 ρηι. 

επξψ , αληίζηνηρα, έλαληη 2.476,53 ρηι. επξψ θαη 1.945,25 ρηι. επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν , 

παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία κείσζε θαηά 2,02% θαη 4,4% αληίζηνηρα απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

πεξηνξηζκνχ θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δαπαλψλ. 

Παξά ηελ κηθξή κείσζε ζε απφιπηα κεγέζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ , ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζεκείσζαλ αχμεζε θαη αλήιζαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε 13,91% θαη 15,29% έλαληη 9,17% 

θαη 9,83% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

αθελφο ζηε ζεκαληηθή θάκςε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αθεηέξνπ 

ζηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο γηα δηαηήξεζε ζην 2009, ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ θαη ησλ ζηαζεξψλ 

πςειψλ απνζβέζεσλ. Λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ζην ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 51,05% θαη ησλ 

απνζβέζεσλ ζην 16,70% . 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα, Έμνδα  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε 65,77 ρηι. 

επξψ θαη 49,68 ρηι. επξψ αληίζηνηρα, ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ζε 330,24 ρηι. επξψ θαη 

159,68 ρηι. επξψ αληίζηνηρα. Ζ κείσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ρξήζε , νθείιεηαη ζηελ πησηηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ. 
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6.2 Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ   

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε, πνπ 

άπηνληαη ησλ βαζηθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο : 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

1,72 1,65 1,94

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
0,37 0,19 0,13

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 168,22 139,63 142,02

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
75,26 72,81 71,40

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ
Κ.Ο Απνζεκάησλ*365/Θφζηνο 

πσιήζεσλ
81,69 61,04 51,74

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 0,63 0,94 0,90

Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο Πάγηα/Ίδηα Θεθάιαηα 0,98 1,00 0,94

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,41 0,57 0,56

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 2,29 3,26 2,93

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 8,33% 18,22% 20,98%

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο -3,00% 10,65% 12,49%

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο -4,32% 7,00% 8,68%

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΘΚΦ / ίδηα Θεθάιαηα -2,66% 6,49% 7,15%

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ -1,77% 4,00% 4,82%

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
33,29% 38,43% 32,57%

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
49,91% 62,42% 48,29%

O ΝΚΗΙΝΠ

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 
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Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 

Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο

2,76 2,50 3,39

Άκεζε Ρεπζηφηεηα
Γηαζέζηκα/ Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο
1,02 0,45 0,31

Κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο Απαηηήζεσλ  πειαηψλ Απαηηήζεηο *365/Πσιήζεηο 129,34 123,91 119,37

Κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηψλ
Πξνκεζεπηέο * 365 / Θφζηνο 

πσιήζεσλ
37,72 49,42 45,31

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ
Κ.Ο Απνζεκάησλ*365/Θφζηνο 

πσιήζεσλ
78,84 57,86 49,00

ΓΔΗΘΡΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο / Πάγηα 0,47 0,73 0,71

Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο Πάγηα/Ίδηα Θεθάιαηα 0,97 0,97 0,92

Θπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ Πσιήζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,34 0,50 0,48

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Πσιήζεηο πξνο θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο Πσιήζεηο / Θ.Θ.Θ. 1,75 2,48 2,26

Κηθηφ θέξδνο Κηθηά Θέξδε / Πσιήζεηο 5,49% 17,81% 21,87%

Ιεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην ΘΠΣΦ/Πσιήζεηο -6,93% 9,75% 12,79%

Πεξηζψξην Θαζαξνχ θέξδνπο ΘΚΦ / Πσιήζεηο -7,09% 7,51% 9,70%

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΘΚΦ / ίδηα Θεθάιαηα -3,16% 5,28% 6,19%

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ ΘΚΦ /χλνιν Δλεξγεηηθνχ -2,38% 3,72% 4,69%

ΓΔΗΘΡΔΠ ΚΝΣΙΔΠΖΠ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Γείθηεο Υξένπο
χλ. Τπνρξεψζεσλ / χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ
24,84% 29,51% 24,26%

Γείθηεο Υξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα
χλ. Τπνρξεψζεσλ /  Ίδηα 

Θεθάιαηα
33,05% 41,86% 32,02%

ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ 

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Ε΄ 

7. Ξξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2010  

 

Σν 2010 πξνδηαγξάθεηαη, κε βάζε ηηο κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεηο σο κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά, 

θαζφζνλ κεηά απφ ηελ γεληθφηεξε χθεζε ζπλεπεία ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε εγρψξηα 

αγνξά θαη νηθνλνκία δνθηκάδεηαη απφ λέα εληνλφηεξε θξίζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ έληαζε 

ηνπ θαηλφκελνπ ηεο χθεζεο.  
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε βάζε ηα κέρξη  ζήκεξα δεδνκέλα , νη εμειίμεηο είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ 

θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο, δεδνκέλσλ ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Παξά ηαχηα ε Γηνίθεζε επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο αθελφο ζηνλ 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ ηεο , αθεηέξνπ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο 

ηεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηελ δηείζδπζε ηεο ζε λέεο αγνξέο πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη κε 

επηφηεξν ηξφπν ζηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ αγνξά. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2010 δηαζέηεη ακπληηθφ αιιά θαη επηζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα: 

- δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε πεξηνξηζκφ φζν είλαη δπλαηφλ ησλ 

δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξία λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαη απξφβιεπηεο αθφκε θαηαζηάζεηο,  

- δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο λα εηζέξρεηαη 

ζε λένπο ηνκείο ιφγσ ηεο πνιπζρηδνχο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηάο ηεο θαη ηεο επειημίαο ηεο,  

- ηελ επίηεπμε λέσλ ζπκθσληψλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

- ηελ επηβξάδπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ ηεο κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αγνξάο.  

Πάλησο παξά ην γεγνλφο πσο νη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 2010 ζηεξίδνληαη ζε κάιινλ δπζκελή 

ζελάξηα θαη ζπκβαδίδνπλ ζην γεληθφηεξν αξλεηηθφ θιίκα θαη ηελ απαηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ ΔΒΗΣDA πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο 

Δηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη δηαηεξεί ηελ αηζηνδνμία ηεο γηα νκαιή έμνδν απφ ηελ παξνχζα δπζκελή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά ην δπλαηφλ απψιεηεο.                   

ηνπο ινηπνχο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ππφ εμέιημε κειέηε 

πξσηνπνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζε επαθή κε ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο. Σν λέν 

απηφ ζρέδην (project) έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί θαη πξνβιέπεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζην ηέινο ηνπ α΄ 

εμακήλνπ ηνπ 2010. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία  MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ , παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία 

είλαη ελζαξξπληηθά ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ πσιήζεσλ φζν θαη ησλ πξννπηηθψλ, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζπκβαδίδεη κε απηή ηεο κεηξηθήο. πγθεθξηκέλα αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε επηηπρεκέλε  

πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηψλ ζηηο πσιήζεηο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο 

κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε λέα πξντφληα φπσο είλαη ην boiler ιεβεηνζηαζίνπ πνπ 

παξνπζηάδεη έληνλν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ αέξην. Γεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ε MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ  αλαπηχζζεηαη 

δξαζηηθά, πξνβιέπεηαη φηη ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

απνδίδεη θαξπνχο ε ζπλερήο πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ηεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πάλησο θαη ε 

MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ παξακέλεη ζε ακπληηθή ηξνρηά κε επηζεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε σο πξνο ηηο 

πσιήζεηο θαη ηα λέα πξντφληα.  
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ΔΛΝΡΖΡΑ Ζ΄ 

8. Ινηπέο πιεξνθνξίεο 

 

1. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία λα ζπλέβεζαλ απφ ηελ ιήμε ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεο κέρξη 

θαη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη ηα νπνία λα είλαη άμηα ηδηαίηεξεο κλείαο. 

2. Ζ Δηαηξία δηαζέηεη Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνσζνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ πθηζηακέλσλ, κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξία επηρείξεζε έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λ‟ απεπζπλζεί ζην σο άλσ Σκήκα, γηα ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ, ελψ πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ 

κειεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ φπνηε απηφ απαηηείηαη.  

3. Οπδεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε δηαζέηεη κεηνρέο ή κεξίδηα ηεο παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

4. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε, ζρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα Ε ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

 

Αζπξφππξγνο,  23  Καξηίνπ 2010 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

Γεκήηξηνο Θσζηφπνπινο 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ Έθζεζε ηνπ Γ.. πνπ απνηειείηαη απφ 21 ζειίδεο, είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη 

ζην έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 24 Καξηίνπ 2010 

 

Αζήλα,  24  Καξηίνπ 2010 

Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

Θεφδσξνο Λ. Ξαπαειηνχ 

Α.Κ. ΟΔΙ 16641 

ΠΝΙ αενε 

Φσθίσλνο Λέγξε 3 – Αζήλα 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 

 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο  ηεο Δηαηξίαο «MEVACO ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΘΖ ΑΒΔΔ» 

  

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «MEVACO 

ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΒΔΔ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ  ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα 

ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή 

θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 
Γλψκε 
 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ 
 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 
 

Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2010   

 
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

Θεφδσξνο Λ. Ξαπαειηνχ 
ΑΚ ΠΝΔΙ 16641 

 
 
 
 

 

 
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 125 
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Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2009 

Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο 

 

Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο

Πεκ. 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 7 27.645.071,03 28.681.127,92 26.073.394,02 26.952.921,91 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 260.486,52 423.040,22 258.715,08 420.149,03 

Δπελδχζεηο ε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 9 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 

Ινηπέο Δπελδχζεηο  10 19.903,43 0,00 19.903,43 0,00 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 11 21.187,78 19.906,78 13.906,78 13.906,78 

27.946.648,76 29.124.074,92 26.856.651,76 27.877.710,17 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία

Απνζέκαηα 13 2.852.401,50 4.306.883,52 2.023.900,10 2.942.306,34 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 14 8.041.650,85 10.333.896,21 4.310.187,38 6.718.845,35 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 15 1.005.514,06 1.559.732,03 501.468,10 521.355,23 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 62.852,32 46.056,90 62.852,32 44.088,51 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43 

14.561.101,54 18.154.979,65 9.443.954,71 12.051.444,86 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 42.507.750,30 47.279.054,57 36.300.606,47 39.929.155,03 

Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεψζεηο

Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 18.1 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 

Τπεξ Σν Άξηην 18.2 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 

Απνζεκαηηθά  εχινγεο αμίαο 18.3 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 

Ινηπά απνζεκαηηθά 18.3 4.093.635,16 4.010.721,33 4.043.752,65 3.976.496,30 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ 1.457.648,46 2.331.179,66 953.908,98 1.884.161,97 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδφκελσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο
27.836.700,02 28.627.317,39 27.283.078,03 28.146.074,67 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 518.478,94 481.825,07 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 28.355.178,96 29.109.142,46 27.283.078,03 28.146.074,67 

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 19 3.165.058,86 3.778.647,11 2.845.529,47 3.569.882,39 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 12 1.380.579,38 1.530.566,70 1.386.660,37 1.538.559,41 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 20 152.962,42 146.348,02 144.123,73 135.425,64 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 21.2 178.723,22 189.723,22 118.723,22 141.723,22 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 21.1 2.322.812,54 2.663.488,62 2.022.405,38 2.313.728,84 

Πχλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ 7.200.136,42 8.308.773,67 6.517.442,17 7.699.319,50 

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 22 3.297.938,39 4.406.796,24 1.187.933,79 2.202.720,38 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 23 100.506,42 791.372,45 89.216,49 515.731,63 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 19 1.993.683,58 3.043.909,02 0,00 0,00 

Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Υξήζε 19 924.397,31 905.276,16 739.622,31 831.007,60 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 24 635.909,22 713.784,57 483.313,68 534.301,25 

Πχλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ 6.952.434,92 9.861.138,44 2.500.086,27 4.083.760,86 

Πχλνιν πνρξεψζεσλ 14.152.571,34 18.169.912,11 9.017.528,44 11.783.080,36 

Πχλνιν Ηδηψλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεψζεσλ 42.507.750,30 47.279.054,57 36.300.606,47 39.929.155,03 

Ν ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 33 σο 85 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

 

Πεκ. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο

Πσιήζεηο αγαζψλ 6 17.154.493,63 26.791.732,12 11.885.968,23 19.578.496,74 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 6 294.416,66 221.230,73 277.663,34 213.777,75 

Ξσιήζεηο 17.448.910,29 27.012.962,85 12.163.631,57 19.792.274,49 

Θφζηνο Πσιεζέλησλ 25 (15.994.630,24) (22.091.356,58) (11.495.627,97) (16.267.017,52)

Κηθηφ Θέξδνο 1.454.280,05 4.921.606,27 668.003,60 3.525.256,97 

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 27 448.302,48 431.487,64 348.542,01 349.724,36 

Έμνδα δηνίθεζεο 26 (1.402.020,28) (1.356.890,46) (1.150.774,34) (1.143.450,30)

Έμνδα  δηάζεζεο 26 (676.142,85) (711.793,49) (413.931,94) (442.748,15)

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 26 (225.403,66) (256.593,76) (225.403,66) (256.593,76)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 27 (122.977,22) (151.248,08) (69.503,43) (102.458,57)

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
(523.961,48) 2.876.568,11 (843.067,76) 1.929.730,54 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 28 65.771,30 44.180,62 49.681,55 121.607,40 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 28 (330.240,90) (436.840,55) (159.681,63) (198.637,47)

Θέξδε πξν θφξσλ (788.431,08) 2.483.908,18 (953.067,84) 1.852.700,47 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 29 34.467,58 (593.276,89) 90.071,20 (366.577,75)

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (α)
(753.963,50) 1.890.631,29 (862.996,64) 1.486.122,72 

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο (β)
0,00 0,00 0,00 0,00 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο 

ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο (α) + (β)

(753.963,50) 1.890.631,29 (862.996,64) 1.486.122,72 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Μεηαβολή αποθεμαηικών από αλλαγή ζσνηελεζηή 

αναβαλλόμενης θορολογίας
0,00 198.939,59 0,00 198.540,95 

Λοιπές προζαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θφξσλ 0,00 198.939,59 0,00 198.540,95 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά έζνδα ρξήζεο (753.963,50) 2.089.570,88 (862.996,64) 1.684.663,67 

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδφκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (790.617,37) 1.729.289,40 (862.996,64) 1.486.122,72 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 36.653,87 161.341,89 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 

απνδηδφκελα ζε :
Ιδιοκηήηες ηης μηηρικής (790.617,37) 1.928.097,44 (862.996,64) 1.684.663,67 
Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 36.653,87 161.473,44 

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή 30 (0,0753) 0,1647 (0,0822) 0,1415 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 703.754,79 4.130.732,18 188.111,61 3.012.011,86 

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ
(523.961,48) 2.876.568,11 (843.067,76) 1.929.730,54 

Θέξδε Πξν θφξσλ (788.431,08) 2.483.908,18 (953.067,84) 1.852.700,47 

Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο (753.963,50) 1.890.631,29 (862.996,64) 1.486.122,72 

H ΔΡΑΗΟΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

Πχλνςε απνηειεζκάησλ ρξήζεο

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 33 έσο 85 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

Πεκ.
Κεηνρηθφ 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο
Ινηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πχλνιν

Κε ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο
Πχλνιν

πφινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.896.875,61 2.169.433,63 28.169.219,95 361.931,63 28.531.151,58

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.896.875,61 2.169.433,63 28.169.219,95 361.931,63 28.531.151,58

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2008
Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 18.3 0,00 0,00 0,00 97.543,37 -97.543,37 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο  0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -41.580,00 -1.511.580,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 97.543,37 -1.567.543,37 -1.470.000,00 -41.580,00 -1.511.580,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.289,40 1.729.289,40 161.341,89 1.890.631,29

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 18.4 0,00 0,00 182.505,69 16.302,35 0,00 198.808,04 131,55 198.939,59

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2008 0,00 0,00 182.505,69 16.302,35 1.729.289,40 1.928.097,44 161.473,44 2.089.570,88

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.331.179,66 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.331.179,66 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.331.179,66 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2009
Κεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 18.3 0,00 0,00 0,00 82.913,83 -82.913,83 0,00 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 82.913,83 -82.913,83 0,00 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -790.617,37 -790.617,37 36.653,87 -753.963,50

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -790.617,37 -790.617,37 36.653,87 -753.963,50

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.457.648,46 27.836.700,02 518.478,94 28.355.178,96

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Κεηξηθήο Δηαηξίαο 

 

Πεκ.
Κεηνρηθφ 

θεθάιαην
πέξ Ρν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο
Ινηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πχλνιν

πφινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.176.791,86 3.875.744,86 1.952.755,43 27.931.411,00
Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2008
Κεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο  0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.000,00 -1.470.000,00

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 18.3 0,00 0,00 0,00 84.716,18 -84.716,18 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 84.716,18 -1.554.716,18 -1.470.000,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.122,72 1.486.122,72

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 18.4 0,00 0,00 182.505,69 16.035,26 0,00 198.540,95

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2008 0,00 0,00 182.505,69 16.035,26 1.486.122,72 1.684.663,67

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2008 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 3.976.496,30 1.884.161,97 28.146.074,67

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 3.976.496,30 1.884.161,97 28.146.074,67

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/12/2009
Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκoχο απνζεκαηηθψλ 18.3 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 67.256,35 -67.256,35 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01-31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -862.996,64 -862.996,64

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  
Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -862.996,64 -862.996,64

πφινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 953.908,98 27.283.078,03

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
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Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ 

 

Πεκ. 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Θέξδε ρξήζεο πξφ θφξσλ -788.431,08 2.483.908,18 -953.067,84 1.852.700,47

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο 7 & 8 1.568.466,35 1.603.896,67 1.322.576,83 1.382.731,03

Πξνβιέςεηο 81.953,27 111.273,71 44.886,85 83.358,83

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο     

    - Εεκηέο (Θέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ -26.285,00 -853,55 -27.724,62 -581,32

    - Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 21.1 -340.750,08 -349.732,61 -291.397,46 -300.449,72

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 256.890,97 392.659,93 103.089,61 77.030,07

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ 1.454.457,54 -1.224.894,55 918.406,24 -727.549,75

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ 2.520.634,97 -1.762.801,14 2.403.712,41 -897.899,21

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ -16.795,42 8.516,82 -18.763,81 10.485,21

(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Πιελ ηξαπεδψλ θαη θφξσλ) -1.373.628,05 1.036.904,04 -1.074.825,82 455.266,95

(Κείσζε)/Αχμεζε  Τπνρξεψζεσλ απφ θφξνπο -21.022,05 -137.463,89 -1.161,08 325.116,04

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 7.161,72 219.686,52 2.777,43 27.671,52

Κείνλ:     

Υξεσζηηθνί  ηφθνη -322.662,27 -436.840,55 -152.771,16 -198.637,47
Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Ινηπή κε ελζσκαησκέλνη ζην 

ιεηη.θφζηνο θφξνη -770.534,77 -471.165,44 -510.181,90 -465.294,69
χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 2.229.456,10 1.473.094,15 1.765.555,68 1.623.947,96

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ -19.903,43 0,00 -19.903,43 0,00

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 & 8 -612.740,77 -3.957.007,68 -516.560,37 -3.188.563,25

Δηζξπάμεηο επηρνξήγεζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 409.500,00 1.199.796,29 0,00 1.199.796,29

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 269.170,00 19.636,00 262.670,00 2.000,00

Αχμεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ -1.281,00 2.830,00 0,00 2.830,00

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 65.771,30 44.180,62 49.681,55 37.187,40

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 84.420,00
χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 110.516,10 -2.690.564,77 -224.112,25 -1.862.329,56

Ρακεηαθέο Ονέο απφ Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 5.322.509,47 10.602.614,88 495.000,00 3.000.000,00

Δμνθιήζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ -886.843,09 -359.702,09 -764.274,48 -359.702,09

Δμνθιήζεηο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ -6.080.358,92 -6.594.063,05 -546.463,73 0,00

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -5.007,84 -1.517.974,06 -5.007,84 -1.476.394,06

χλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -1.649.700,38 2.130.875,68 -820.746,05 1.163.903,85

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 690.271,82 913.405,06 720.697,38 925.522,25

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 1.908.410,99 995.005,93 1.824.849,43 899.327,18

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Ζ «MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ.» ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ: (α) 

ΠΟΗΘΗΙΑΗ ΚΔΣΑΙΙΗΘΑΗ ΘΑΣΑΘΔΤΑΗ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν MEVACO Δ.Π.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1971, (β) Γ. ΘΩΣΟΠΟΤΙΟ – Β. ΓΘΗΩΛΑΘΖ & ΗΑ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΚΔΘΑΣ Ο.Δ., ε νπνία 

ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1986.  

Ζ MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ. ην 1993 κεηαθέξεηαη ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο ζηε βηνκεραληθή 

πεξηνρή Αζπξνπχξγνπ θαη εμνπιίδεηαη κε ππεξζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηεο έδσζε κηα 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη πξντφλησλ κε πςειέο 

απαηηήζεηο. 

Οη εηήζηεο (ελνπνηεκέλεο θαη κε) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ζε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηελ 23ε Καξηίνπ 2010. 

 

2. Φχζε δξαζηεξηνηήησλ  

 
Ζ MEVACO ΑΔ είλαη κηα πξσηνπφξνο Βηνκεραληθή Δηαηξία ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ 

πξντφλησλ, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1999. Κε εκπεηξία 40 ρξφλσλ, ζεκαληηθή 

ηερλνγλσζία θαη παξαγσγηθή επειημία, ε MEVACO AE δηαζέηεη πξσηνπνξηαθέο δπλαηφηεηεο ζηελ 

επεμεξγαζία ειαζκάησλ θαη ζηηο ζηδεξέο θαηαζθεπέο αθξηβείαο. 

Γηαζέηνληαο πινχζην θαη ππεξζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηδηαίηεξε γλψζε ηεο επεμεξγαζίαο 

κεηάιινπ θαη άλεηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο, ε MEVACO AE έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή / 

θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο πξντφλησλ πάζεο θχζεσο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Ζ επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο MEVACO AE νθείινληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο 

πξνγξακκαηηδφκελεο κέζσ Ζ/Τ κεραλέο πνπ δηαζέηεη, ζηελ θαζεηνπνηεκέλε ηεο παξαγσγηθή δνκή, θαη ην 

έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο, νηθνλνκηθά θαη 

πνηνηηθά ζε νζνδήπνηε κηθξέο ή κεγάιεο πνζφηεηεο επηζπκεί ν πειάηεο.  

Ζ MEVACO AE αθνινπζψληαο επηζεηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλερψο απμαλνκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, πξνρσξεί ζε επελδχζεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ζηελ πεξαηηέξσ επειημία 

θαη εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειφηεξεο πνηνηηθήο ζηάζκεο. 
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3. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά 

Πξφηππα. Οη 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 , ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥA) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή 

Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπ φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) ηνπ Γ..Ι.Π. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη 

είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Π.Υ.A.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Οκίινπ. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.2. 

 

3.1 Λέα πξφηππα ,δηεξκελείεο θαη αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ 

 
3.1.1 Αλαζθφπεζε Κεηαβνιψλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμεο ηζρχνο 
2009 

 
 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (αλαζεψξεζε 

2007) ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη εθαξκφζζεθε αλαδξνκηθά. Οη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ 

Πξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα, 

απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). 

Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Πξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη ζηελ 

παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη λένη νξηζκνί ηνπ Πξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή 

γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα 

Πξφηππα. 

Οη λέεο απαηηήζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 1 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Π. 8 «Ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». 
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 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Π.Υ.Α. 8 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Σν πξφηππν 

έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ 2008. Θαηά ζπλέπεηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2008. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο 

αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, ν Όκηινο πιένλ 

παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε 

γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 23 « Θφζηνο Γαλεηζκνχ» 

Ο Όκηινο επίζεο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 23 « Θφζηνο Γαλεηζκνχ». Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 

23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά ζε 

απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ ην πάγην λα έιζεη ζε 

θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Κία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε 

δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πάγηα ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζπζηεκαηηθά αθφκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ 

λα έιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. 

Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αθνξνχζε ζηελ άκεζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε 

ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο 

ησλ εμφδσλ απηψλ επεξεάδεη θαηά βάζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ φπσο θαη ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο έλαληη απνζβέζεσλ). 

 
 Ρξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 27: «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», 

ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.Α.» φζνλ αθνξά ην θφζηνο θηήζεο 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο θαη πηνζέηεζε 

ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 28: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο».  

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ην θφζηνο θηήζεο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε 

θνηλνπξαμίεο, ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, δελ επεξεάδεηαη πιένλ απφ δηαλνκέο 

θεξδψλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Οη ελ ιφγσ δηαλνκέο ζα 
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θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επήιζαλ 

επίζεο αιιαγέο ζην Γ.Ι.Π. 36 – Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα 

ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. ε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά 

ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε 

ε δηαδηθαζία ζπληάμεσο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, δίλνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ 

εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία πνπ απηέο είραλ κε ην πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. 

ε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηα Πξφηππα, νη απμήζεηο 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ ζπγαηξηθψλ είραλ ηνλ ίδην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φπσο θαη ζηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ 

κε αλαγλψξηζε ππεξαμίαο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Ζ επίδξαζε απφ ηε κείσζε κηαο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπγαηξηθή πνπ δελ πεξηέθιεηε απψιεηα ειέγρνπ, αλαγλσξηδφηαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ. χκθσλα, κε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π. 27 φιεο νη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξίδνληαη απ‟ επζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα κε θακία επίδξαζε 

ζηελ ππεξαμία θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ κηαο ζπγαηξηθήο 

σο απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο, ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν απαηηεί  ν Όκηινο λα πξνρσξήζεη ζηελ 

απναλαγλψξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κε ειεγρνπζψλ 

ζπκκεηνρψλ, ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο. Οπνηνδήπνηε δηθαίσκα παξακέλεη ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξία 

ηνπ Οκίινπ, αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο. Θέξδνο ή Εεκηά απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 

σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο, θαη ησλ πξνζαξκνγψλ. 

 

 Γ.Ι.Ξ. 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε 

ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα ζε πεξηπηψζεηο αλαηαμηλφκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ   

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 39 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο λα εθηηκνχλ εάλ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίδνπλ έλα 

ελζσκαησκέλν παξάγσγν απφ έλα πβξηδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζηηο πεξηπηψζεηο αλαηαμηλφκεζεο 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ.  

 

 ηνζέηεζε ησλ Δηήζησλ Βειηηψζεσλ ηνπ 2008 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ..Ι.Π.) πξνρψξεζε κέζα ζην 2009 ζηελ έθδνζε 

«Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 2008» ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κηθξψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε δηάθνξα 

πξφηππα νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο θαλφλσλ 

θαη λα απαιεηθζνχλ ηπρφλ αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ.  
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη δελ έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ Όκηιν.  

 
 
3.1.2 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ 

ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 
 

Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2008 αιιά δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13: Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ 

Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή 

ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ 

ρνξεγεί award credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε 

δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ 

ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Γηεξκελεία 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award 

credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο 

κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2008.  

 

 Γ.Ξ.Σ.Α.2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» – 

Ξξνυπνζέζεηο Θαηνρχξσζεο θαη Αθπξψζεηο.  

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη σο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ζεσξνχληαη κφλν νη 

πξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξαρψξεζεο.  

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2009.  

 

 Γ.Ξ.Σ.Α.7 (Ρξνπνπνίεζε) «Βειηηψζεηο ζηηο Γλσζηνπνηήζεηο γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα»  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 εηζάγεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη 

ηξνπνπνηεί ηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. ε ζρέζε κε ηελ εχινγε αμία, ε 

ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε κηαο ηεξαξρίαο ηξηψλ επηπέδσλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, θαζψο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο θαη ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζρέζε 
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κε ην επίπεδν ηξία. Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ 

αλαπξνζαξκνζηεί θαζψο απηφ δελ απαηηείηαη απφ ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Ζ αλσηέξσ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2009.  

 

 Γ.Ι.Ξ. 32 - (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη Γ.Ι.Ξ.1 

(Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» - Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν (ή “puttable” κέζν).   

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Π.32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 

(«puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα 

Θεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Π.1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009.  

 

Ο Όκηινο εθηηκά φηη ηα Πξφηππα θαη νη δηεξκελείεο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ. 

 

 
3.1.3 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα  ηα νπνία δελ 

έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα 

ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ην Γ..Ι.Π θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ, ηα νπνία φκσο 

δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη 

πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη. 

 

πλνπηηθά ηα νη αλσηέξσ δηεξκελείεο θαη Πξφηππα νξίδνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 3: «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ. 27: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α.3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο 



Όκηινο MEVACO                                                                         

Σξήζε 2009 (1ε Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2009)                   ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
 

 

 

 

 

39 

νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent 

consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Ι.Π.27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε 

αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην 

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ζπγαηξηθή εηαηξία θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ 

πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε 

κεηφρνπο κεηνςεθίαο. 

Σν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Γ.Ι.Ξ. 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε 

ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Π. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2009. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Γ.Ι.Ξ.32 - (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ραμηλφκεζε 

Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Ι.Π. 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15: Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

 Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Π. 11 ή ηνπ Γ.Ι.Π. 

18. 

 Πφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ. 
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Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε 

απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

ππεξγνιάβσλ. 

Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 

αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 «πκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αλαγλσξίδνληαη 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Π. 8. χκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 636/2009 ηεο Δ.Δ., νη εηαηξίεο 

εθαξκφδνπλ ηελ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α 15, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16:Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 

κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 16 είλαη ε παξνρή 

θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 

ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα 

πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, 

κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

Ζ Γηεξκελεία 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα 

θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία 

εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 

αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/10/2008. χκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 460/2009 ηεο Δ.Δ., νη εηαηξίεο εθαξκφδνπλ ηελ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16, 

ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 30 

Ηνπλίνπ 2009.  

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά 

ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. 
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θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη 

θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. 

Ζ Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. χκθσλα κε 

ηνλ Θαλνληζκφ 1142/2009 ηεο Δ.Δ., νη εηαηξίεο εθαξκφδνπλ ηελ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17, ην αξγφηεξν απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 

2009.Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο 

απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην 

Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Ι.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην 

Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο 

δελ επηηξέπεηαη. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα 

επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή 

εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη 

κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν 

ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ 

ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ 

ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  

Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. χκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 

1164/2009 ηεο Δ.Δ., νη εηαηξίεο εθαξκφδνπλ ηελ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 2009.Ζ δηεξκελεία δελ 

είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 
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3.1.4 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία δελ 

έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 
 

 

Δπηπιένλ, ην Γ..Ι.Π. έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ Γ.Π.Υ.Α., ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 

νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δ.Δ. 

 

 Γ.Ξ.Σ.Α. 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Σν Γ..Ι.Π. ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην Γ.Ι.Π. 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ.Ι.Π. 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε 

αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ). 

Ζ χπαξμε κφλν δχν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν 

έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Υ.Π.Α. 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα 

ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα 

δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 

 
 Ρξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»  

Σν Γ..Ι.Π. πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Θαλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ 
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βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά 

φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2010. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 1 «Γ.Ξ.Σ.Α. Ξξψηε Δθαξκνγή» - Δπηπξφζζεηεο Δμαηξέζεηο 

γηα Δηαηξίεο πνπ Δθαξκφδνπλ ηα Γ.Ξ.Σ.Α. γηα Ξξψηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ . Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη 

εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ. 

 

 Ρξνπνπνίεζε ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 1 «Γ.Ξ.Σ.Α. Ξξψηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο 

απφ ηε Ππγθξηηηθή Ξιεξνθφξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 7 γηα Δηαηξίεο 

πνπ Δθαξκφδνπλ ηα Γ.Ξ.Σ.Α. γηα Ξξψηε Φνξά  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ην Γ.Π.Υ.Α. 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη 

γηα ηνλ Όκηιν. 

 

 Γ.Ι.Ξ. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξψλ (αλαζεψξεζε)»   

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε 

ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 

αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία δελ έρεη 

αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 
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 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α.14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ»  

Ζ ηξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη 

εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 19: Δμφθιεζε  Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθψλ 

Ρίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 

νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο 

απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19, ππήξρε ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ λέα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010, θαη επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζε. 

Ζ Γηεξκελεία 19 αθνξά κφλν ηε ινγηζηηθή ηνπ νθεηιέηε ζε ηέηνηεο αληαιιαγέο. Γελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ν 

πηζησηήο είλαη επίζεο άκεζνο ή έκκεζνο κέηνρνο θαη ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ή φηαλ ν πηζησηήο θαη 

ε νληφηεηα ειέγρνληαη απφ ην ίδην κέξνο ή κέξε πξηλ θαη κεηά ηελ ζπλαιιαγή θαη ε νπζία ηεο 

ζπλαιιαγήο πεξηιακβάλεη δηαλνκήο θεθαιαίνπ απφ ή ζηελ νληφηεηα. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ εμνθινχληαη κέζσ έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο  είλαη επίζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο. 

Ζ Γηεξκελεία 19 απαηηεί απφ ηνλ νθεηιέηε λα αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

πνπ έρεη εμνθιεζεί κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο σο εμήο: 

• ε έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζηνλ νθεηιέηε γηα εμφθιεζε κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή 

ελφο ηκήκαηνο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 41 ηνπ Γ.Ι.Π. 39 ε νληφηεηα επηκεηξά ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ εθδίδνληαη 

ζηελ εχινγε αμία, εθηφο εάλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα  

• εάλ ε εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη 

ε εχινγε αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη εμνθιεζεί 

• ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη θαη ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2010. 
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 Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην Γ..Ι.Π. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Α γηα ην 2009 –κηα 

ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ Γ..Ι.Π. ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζαξκνγέο έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο γηα ηηο εηήζηεο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ελψ πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.  

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ 

αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.  

 

3.2 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. 

 
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη 

ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Θξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 

ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

 

 Δθηίκεζε απνκείσζεο  

Ο Όκηινο ειέγρεη εηεζίσο ηελ ππάξρνπζα ππεξαμία γηα ηπρφλ απνκείσζε  θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο 

ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζεκαληηθή δπζκελήο 

αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κηα απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε κηαο κνλάδαο ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

ηνκέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία 

εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Όηαλ ππάξρεη ε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιάζησλ ζπληειεζηψλ (multiples) ηεο 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κέζνδν ησλ  
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πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, ν Όκηινο βαζίδεηαη ζε 

κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, 

κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαζψο θαη δεδνκέλα ηεο αγνξάο (ζηαηηζηηθά θαη κε).  

Δάλ απφ απηή ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο 

απαηηεί εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή αζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.  

Δπηπιένλ εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα 

ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Διέγρνληαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηεο σθέιηκεο δσέο εηεζίσο ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα κέζνδν εχινγεο αμίαο φπσο ηηο πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.  

 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Ο Όκηινο ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο 

θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. 

Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε 

αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 

 Ξξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη 

εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. 

ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, 

θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ 

φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

 

 Δλδερφκελα γεγνλφηα 

Ο φκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
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ηνπ Οκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα 

κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ ζην κέιινλ.  

 

4. Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

4.1 Γεληθά 

 
Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.2 φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη 

ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

4.2 Δλνπνίεζε 

 
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξίεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ άιιε εηαηξία 

(κεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία έγηλε ε 

επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όκηινο. Γειαδή, 

ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ ΚEVACO AΔ 

απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο 

ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη 

ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο 

κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 

θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή.  Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο 

θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ 

εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο.  Σν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε 

δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 
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Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ 

Οκίινπ ζηα Γ.Π.Υ.Π. (1ε Ηαλνπαξίνπ 2004) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαίξεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 1 θαη δελ 

εθαξκφζηεθε αλαδξνκηθά ε κέζνδνο ηεο εμαγνξάο. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ε Δηαηξία δελ 

επαλαυπνιφγηζε ην θφζηνο θηήζεο ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ είραλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ, νχηε  ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Θαηά ζπλέπεηα ε ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά 

ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, ζηεξίρζεθε ζηελ εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1, ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη απεηθνλίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απεηθνληδφηαλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πξηλ ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ.  

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ 

ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη.  Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή 

παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ 

ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ 

Όκηιν. 

Ππγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή 

αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλνπξαμία. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ 

κεηαμχ 20% θαη 50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο εηαηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε δεζπφδνπζαο 

επηξξνήο ζ‟ απηήλ (θπξηαξρηθή επηξξνή ζηελ δηνίθεζε ηεο ή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ) ππνδειψλεη ζεκαληηθή 

επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην 

θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, 

ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο. Ο Όκηινο εθαξκφδνληαο ην Γ.Π.Υ.Π. 3 δελ δηελεξγεί 

απνζβέζεηο θαη ε ππεξαμία πνπ ζα πξνθχςεη απφ κειινληηθέο απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ ζα εκθαλίδεηαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο ηεο, κείνλ νπνηεζδήπνηε κεηψζεηο ηεο αμίαο ηεο. 

Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 

επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 

έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 

εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 

Κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  Κε 
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πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ 

κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. 

4.3 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

 
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο 

ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν Όκηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη 

φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. 

Οη εθηφο Διιάδνο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζε μέλα λνκίζκαηα (νη νπνίεο απνηεινχλ θαηά θαλφλα 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηξηθήο), κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ππεξαμίαο θαη 

ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηεο εχινγεο αμίαο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ 

µε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

4.4 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Αθίλεηα 

Σα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, κείνλ 

ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

Ινηπά ελζψκαηα Ξάγηα 

Σα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνµείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα 

επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 
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επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ 

απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Θηίξηα 30-65 έηε 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 8-25 έηε 

Απηνθίλεηα 6-10 έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο  3-10 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επηζθεπέο θαη 

ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. 

Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη 

άιια γεληθά θφζηε.  

4.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Δζσηεξηθά Γεκηνπξγνχκελα Άυια Πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία , ην ινγηζκηθφ θαη ε ππεξαμία. 

 

Δζσηεξηθά Γεκηνπξγνχκελα Άπια Ξεξηνπζηαθά: Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αλάπηπμε (ή απφ ηε θάζε αλάπηπμεο ελφο εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο) θαη θαηαρσξνχληαη φηαλ θαη κφλνλ 

φηαλ, κία επηρείξεζε κπνξεί λα απνδείμεη φια ηα αθφινπζα: 

(α) Σελ ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νχησο ψζηε λα είλαη 

δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε. 

(β) Σελ πξφζεζε ηεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πσιήζεη 

απηφ. 

(γ) Σελ ηθαλφηεηα ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

(δ) Πσο ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Κεηαμχ 

άιισλ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα απνδείμεη ηελ χπαξμε κηαο αγνξάο γηα ην πξντφλ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ  ή γηα ην ίδην ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν  ή, αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθψο, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ . 
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(ε) Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

(ζη) Σελ ηθαλφηεηα ηεο λα απνηηκά αμηφπηζηα ηηο απνδνηέεο δαπάλεο ζην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλαπηχμεσο ηνπ. 

Σν θφζηνο ηνπ εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δαπάλεο πνπ κπνξεί άκεζα λα απνδνζνχλ ή λα θαηαλεκεζνχλ επάλσ ζε κία ινγηθή θαη ζπλεπή βάζε, γηα 

ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη απηφ. Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε: 

(α) Γαπάλεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαιίζθνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ άπινπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

(β) Σνπο κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη άιια ζρεηηθά  θφζηε πξνζσπηθνχ άκεζα απαζρνινχκελνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

(γ) Θάζε δαπάλε πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φπσο ακνηβέο γηα 

θαηνρχξσζε ελφο λνκηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ε απφζβεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη αδεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

(δ) Γεληθά  θφζηε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη πνπ κπνξεί λα 

θαηαλεκεζνχλ πάλσ ζε κία ινγηθή θαη ζηαζεξή βάζε ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (γηα παξάδεηγκα, κία 

θαηαλνκή ηεο  απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, αζθαιίζηξσλ θαη ελνηθίσλ). Θαηαλνκέο  ηνπ γεληθνχ 

θφζηνπο  γίλνληαη πάλσ ζε βάζεηο φκνηεο κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαλνκή  ηνπ γεληθνχ 

θφζηνπο ζηα απνζέκαηα ( Γ.Ι.Π. 2 «Απνζέκαηα»).  Σν Γ.Ι.Π. 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ», θαζηεξψλεη 

θξηηήξηα γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ηφθνπ σο ελφο ζπλζεηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θφζηνπο ελφο εζσηεξηθψο 

δεκηνπξγνχκελνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε 

δεκία απνκείσζεο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία κε βάζε ηελ πξνζδνθψκελε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο 

θαη ηελ πεξίνδν ειέγρνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο εθηηκήζεθε απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο ζε 10 έηε. 

Ινγηζκηθφ: Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 6 έηε. 

πεξαμία: Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ζπγαηξηθήο / ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ζ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αγνξάο αλαγλσξίδεη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απφθηεζε, σο έλα ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, θαη ηελ εκθαλίδεη ζην θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ είλαη ίζν κε ην πνζφ θαηά ην νπνίν ην θφζηνο 

ελνπνίεζεο ππεξβαίλεη ην κεξίδην ηεο επηρείξεζεο, ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ζηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξίαο . 
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Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο ηεο. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη εηήζηα γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο 

ηεο, εάλ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα δεκηά ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 36. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεξίδην ηεο εηαηξίαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο, ηφηε ε πξψηε ππνινγίδεη μαλά ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο, 

απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο 

επηρείξεζεο θαη αλαγλσξίδεη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο θέξδνο , νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

παξακείλεη κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ. 

 

4.6 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ 

 
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε.  Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη 

ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα 

κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, 

κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία 

ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο 

ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.7 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα 

άιιε επηρείξεζε.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 



Όκηινο MEVACO                                                                         

Σξήζε 2009 (1ε Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2009)                   ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
 

 

 

 

 

53 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 - Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ 

απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 - Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ νη ζπλαιιαγέο θαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ παξαγψγσλ 

απεηθνλίδνληαη ζε μερσξηζηά θνλδχιηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ κε ηίηιν «Παξάγσγα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη   

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  

β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 

θξάηνο,  

γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Σα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

iii) Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 

δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 

Ο Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

iv) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 
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ηε ζπλέρεηα, ηα 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 πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ 

απνηειεζκάησλ. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ 

είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο 

αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε 

εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ 

ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε 

κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο 

αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, 

ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.  

Γηα κεηνρέο εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 

ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 

θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

4.8 Απνζέκαηα  

 
Σελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ ζπλήζε 
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πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ 

απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

4.9 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ 

πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

4.10 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

 
Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο 

επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο 

θαη ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

4.11 Κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ν Όκηινο ζθνπεχεη λα 

πσιήζεη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.  

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, 

θαη ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 

“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πψιεζε  θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

4.12 Κεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο 

επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 
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Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

4.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο 

 
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο 

ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο 

ή δεκία. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε 

ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή 
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ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

4.14 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

 
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ζ 

εηαηξία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπο ηεο. Σν κφλν πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ είλαη ε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ( κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ2112/20) γηα παξνρή ελφο εθάπαμ πνζνχ. Γηα ην 

παξαπάλσ πνζφ ε εηαηξία θάλεη πξφβιεςε φηαλ απηή ζεσξεί απαξαίηεηα βάζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

4.15 Δπηρνξεγήζεηο 

 
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) 

Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. 

Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

4.16 Ξξνβιέςεηο 

 
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο 

επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 

ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη 
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ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

4.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ 

 
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εηνίκσλ πξντφλησλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα 

ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

-Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ 

απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

- Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη  

ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

- Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη 

ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην 

επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

- Κεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην 

ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

4.18 Κηζζψζεηο 

 
Δηαηξία Νκίινπ σο Κηζζσηήο:  

Οη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Όκηιν φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε 

ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο 

απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ 

ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην 

ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο 

απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε 

κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο 

πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ 

εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

4.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

5. Γνκή ηνπ νκίινπ 

 
Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ  MEVACO  ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Δπσλπκία
Σψξα 

εγθαηάζηαζεο
Έδξα Δίδνο ζπκκεηνρήο % Ππκκεηνρήο

Κέζνδνο Δλνπνίεζεο  

31.12.2009
Γήκνο Αζπξνπχξγνπ

Αζπξφππξγνο -Θέζε Πξάξη- Κνπζηάθη

Γήκνο Θαιιηζέαο

Θεζζαινλίθε - 12ν ρικ Π.E.O Θεζ/λίθεο -Θηιθίο, ΒΗΠΔ ΗΛΓΟΤ

Κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε 67% Κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε Κεηξηθή Δηαηξία

 

 

 

6. Νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

6.1 Ξξσηεχσλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

 
Ο φκηινο αλαγλσξίδεη δχν επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο παληφο ηχπνπ – θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο) σο ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο. Οη αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη 

απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε βάζε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

θάζε παξνπζηαδφκελνπ ηνκέα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο.  

 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε απηψλ ησλ δχν ηνκέσλ σο εμήο: 
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Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/12/2009
Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Ξσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 12.110.640,34 5.338.269,95 17.448.910,29

 - ζε άιινπο ηνκείο 52.991,23 1.242,00 54.233,23

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 12.163.631,57 5.339.511,95 17.503.143,52

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -6.430.361,77 -2.979.373,75 -9.409.735,52
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -3.865.830,10 -930.218,58 -4.796.048,68
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-1.322.576,83 -245.889,52 -1.568.466,35

Ινηπά έμνδα/έζνδα -1.387.930,63 -864.923,81 -2.252.854,45

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα -843.067,76 319.106,28 -523.961,48

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2009

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.325.900,77 1.579.656,78 27.905.557,55
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.906,78 7.281,00 21.187,78
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.380.230,79 5.180.870,75 14.561.101,54
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Ξεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα 35.720.038,34 6.767.808,53 42.487.846,87

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 8.754.681,49 5.066.204,22 13.820.885,70  

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/12/2008
Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Ξσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 19.681.871,71 7.331.091,14 27.012.962,85

 - ζε άιινπο ηνκείο 110.402,78 1.262,70 111.665,48
Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 19.792.274,49 7.332.353,84 27.124.628,33

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -9.907.203,49 -4.057.298,92 -13.964.502,41
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ -4.532.680,23 -1.049.359,80 -5.582.040,03
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-1.382.731,03 -221.165,64 -1.603.896,67

Ινηπά έμνδα/έζνδα -2.039.929,19 -1.057.691,91 -3.097.621,10

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα 1.929.730,54 946.837,57 2.876.568,11

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2008

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληφο ηχπνπ

Θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

Πχλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 27.366.862,61 1.737.305,53 29.104.168,14
Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.906,78 6.000,00 19.906,78
Θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11.921.500,72 6.233.478,93 18.154.979,65
Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν Ξεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα 39.302.270,11 7.976.784,46 47.279.054,57

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 11.505.931,49 6.327.909,38 17.833.840,87  

 

6.2 Γεπηεξεχσλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

 

Σα έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο θαζψο θαη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ κε 

βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 
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O ΝΚΗΙΝΠ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 15.617.745,10 27.946.648,76 22.761.419,36 29.124.074,92

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 768.381,18 0,00 3.102.247,26 0,00

ΥΩΡΔ ΔΘΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 555.157,55 0,00 401.781,82 0,00

ΥΩΡΔ ΔΛΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 507.626,46 0,00 747.514,41 0,00

Πχλνιν 17.448.910,29 27.946.648,76 27.012.962,85 29.124.074,92

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΔΙΙΑΓΑ 11.137.342,61 26.856.651,76 16.264.043,20 27.877.710,17

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 763.529,18 0,00 3.093.134,26 0,00

ΥΩΡΔ ΔΘΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 261.771,88 0,00 333.834,72 0,00

ΥΩΡΔ ΔΛΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΛΩΖ 987,90 0,00 101.262,31 0,00
Πχλνιν 12.163.631,57 26.856.651,76 19.792.274,49 27.877.710,17

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

 

 

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη εθηφο επξσπατθήο έλσζεο πξνθχπηνπλ κε βάζε ην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί ην βαζηθφ ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ζθνπνχο εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ.  Σα ζπλνιηθά πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Οκίινπ ζπκθσλνχλ κε ηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο: 

 

31.12.2009 31.12.2008
Έζνδα Ρνκέσλ

πλνιηθά Έζνδα Σνκέα 17.503.143,52 27.124.628,33

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ Δζφδσλ -54.233,23 -111.665,48

Έζνδα Νκίινπ 17.448.910,29 27.012.962,85

Απνηειέζκαηα Ρνκέσλ

πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σνκέα -523.931,48 2.876.568,11

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ -30,00 0,00

Ιεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα Νκίινπ -523.961,48 2.876.568,11

Υξεκαηνηθνλνκηθφ θφζηνο -330.240,90 -436.840,55

Υξεκαηνηθνλνκηθά έζνδα 65.771,30 44.180,62

Θέξδε πξν Φφξσλ Νκίινπ -788.431,08 2.483.908,18

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 31.12.2009 31.12.2008

χλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηαδφκελσλ ηνκέσλ 43.068.415,00 47.905.939,49

Δλνπνηήζε -560.664,70 -626.884,92

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο ζέζεο Νκίινπ 42.507.750,30 47.279.054,57  

 

6.3 Αλάιπζε εζφδσλ θαηά θαηεγνξία 

 

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ην κέγεζνο ( βάξνο) ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη 

θαηά θαηεγνξία ππεξεζηψλ (εθηφο ησλ πσιήζεσλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ) αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31.12.2009 31.12.2008
Θαηαζθεπή πξνηφλησλ ειαθξνχ βάξνπο θαη κέξε απηψλ 7.731.031,36 14.551.372,19
Θαηαζθεπή βαξηψλ κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θαη κέξε απηψλ 4.215.354,00 4.891.746,76
Θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεξψλ απηψλ 4.754.073,74 6.350.972,09

Ινηπψλ απνζεκάησλ 454.034,53 997.641,08

Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ 17.154.493,63 26.791.732,12

Δπεμεξγαζία πιηθψλ ηξίησλ 219.458,25 148.419,90
Ινηπέο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 74.958,41 72.810,83
Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 294.416,66 221.230,73

Ξσιήζεηο Νκίινπ 17.448.910,29 27.012.962,85  
 

7. Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία. 

 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ απνηηκνχληαη ζηελ «εχινγε αμία» απηψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα  ηνπ  ΓΙΠ 16. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη 

σο εμήο : 

Νηθφπεδα  Θηίξηα Κερ/θφο εμνπιηζκφο Κεηαθνξηθά κέζα &

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 8.419.519,95 5.991.597,29 16.346.141,52 244.319,08 556.338,99 47.383,90 31.605.300,73

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε 

αμίαο

0,00 -13.824,12 -4.919.852,88 -102.496,27 -331.210,26 0,00 -5.367.383,52

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2008
8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,73 47.383,90 26.237.917,21

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 10.686.810,63 6.110.796,38 17.773.605,76 263.819,08 576.968,56 41.588,62 35.453.589,03

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε 

αμίαο

0,00 -100.206,06 -6.149.536,71 -113.992,89 -408.725,45 0,00 -6.772.461,11

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2008
10.686.810,63 6.010.590,32 11.624.069,05 149.826,19 168.243,11 41.588,62 28.681.127,92

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 10.686.810,63 6.194.485,15 17.363.409,14 231.564,54 586.540,70 407.217,38 35.470.027,54

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε 

αμίαο

0,00 -188.516,17 -7.055.542,49 -110.847,98 -470.049,86 0,00 -7.824.956,50

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2009
10.686.810,63 6.005.968,98 10.307.866,65 120.716,56 116.490,83 407.217,38 27.645.071,03

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

Νηθφπεδα  Θηίξηα Κερ/θφο εμνπιηζκφο Κεηαθνξηθά κέζα &

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2008
8.419.519,95 5.977.773,17 11.426.288,64 141.822,81 225.128,74 47.383,90 26.237.917,21

Πξνζζήθεο 2.267.290,68 4.522,09 1.433.216,61 19.500,00 22.429,57 125.288,73 3.872.247,680

Κεηαθνξέο 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,000
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -22.159,38 0,00 -1.800,00 0,00 -23.959,380

Απνζβέζεηο 0,00 -86.381,94 -1.233.959,23 -11.496,62 -78.416,73 0,00 -1.410.254,52

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2008
10.686.810,63 6.010.590,32 11.624.069,05 149.826,19 168.243,11 41.588,62 28.681.127,92

Πξνζζήθεο 0,00 14.926,95 142.040,38 0,00 9.572,14 443.596,30 610.135,770

Κεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,000
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -561.442,72 -32.254,54 0,00 0,00 -593.697,260

Απνζβέζεηο 0,00 -88.310,11 -1.232.580,16 -20.842,96 -61.574,41 0,00 -1.403.307,639

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 326.574,38 23.987,87 249,99 0,00 350.812,240

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2009
10.686.810,63 6.005.968,98 10.307.866,65 120.716,56 116.490,83 407.217,38 27.645.071,03

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

     

Νηθφπεδα Θηίξηα

Κεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 8.419.519,95 5.799.785,73 15.165.855,95 222.058,63 492.928,93 1.598,78 30.101.747,97

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο 0,00 -4.587,25 -4.662.002,56 -91.714,40 -303.542,64 0,00 -5.061.846,85

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008
8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 10.686.810,63 5.809.597,27 15.942.200,89 222.058,63 503.636,50 41.588,62 33.205.892,54

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο 0,00 -82.332,31 -5.699.100,44 -100.653,53 -370.884,35 0,00 -6.252.970,63

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008
10.686.810,63 5.727.264,96 10.243.100,45 121.405,10 132.752,15 41.588,62 26.952.921,91

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 10.686.810,63 5.882.286,04 15.462.474,81 189.804,09 510.141,14 407.217,38 33.138.734,09

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο 0,00 -160.548,56 -6.388.779,92 -93.847,74 -422.163,85 0,00 -7.065.340,07

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
10.686.810,63 5.721.737,48 9.073.694,89 95.956,35 87.977,29 407.217,38 26.073.394,02

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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Νηθφπεδα Θηίξηα

Κεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Ινηπφο 

εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε Πχλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008
8.419.519,95 5.795.198,48 10.503.853,39 130.344,23 189.386,29 1.598,78 25.039.901,12

Πξνζζήθεο 2.267.290,68 4.522,09 761.356,61 0,00 10.707,57 61.686,30 3.105.563,25
Κεηαθνξέο 0,00 5.289,45 16.407,01 0,00 0,00 -21.696,46 0,00

Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -1.418,68 0,00 0,00 0,00 -1.418,68

Απνζβέζεηο 0,00 -77.745,06 -1.037.097,88 -8.939,13 -67.341,71 0,00 -1.191.123,78

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008
10.686.810,63 5.727.264,96 10.243.100,45 121.405,10 132.752,15 41.588,62 26.952.921,91

Πξνζζήθεο 0,00 3.926,95 60.422,48 0,00 6.504,64 443.596,30 514.450,37

Κεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,00
Πσιήζεηο - Κεηψζεηο 0,00 0,00 -549.354,28 -32.254,54 0,00 -581.608,82

Απνζβέζεηο 0,00 -78.216,25 -1.012.355,05 -17.182,08 -51.279,50 -1.159.032,88

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 322.675,57 23.987,87 0,00 346.663,44

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009
10.686.810,63 5.721.737,48 9.073.694,89 95.956,35 87.977,29 407.217,38 26.073.394,02

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

SOFTWARE Πχλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 728.818,95 1.067.582,49 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -133.991,60 -401.668,53 -535.660,12

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 204.771,94 327.150,42 531.922,37 

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 813.578,95 1.152.342,49 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -168.120,25 -561.182,02 -729.302,27

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 170.643,29 252.396,93 423.040,22 

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 816.183,95 1.154.947,49 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -202.248,90 -692.212,07 -894.460,97

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 123.971,88 260.486,52 

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

SOFTWARE Πχλνιν

Πξνζζήθεο 0,00 164.275,00 164.275,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -107.338,91 -141.467,56

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 204.771,94 327.150,42 531.922,37 

Πξνζζήθεο 0,00 84.760,00 84.760,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -159.513,50 -193.642,15

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθκεβξίνπ 2008 170.643,29 252.396,93 423.040,22 

Πξνζζήθεο 0,00 2.605,00 2.605,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -131.030,05 -165.158,70

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 123.971,88 260.486,52 

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

SOFTWARE Πχλνιν

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 712.536,90 1.051.300,44 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -133.991,60 -388.552,56 -522.544,16

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 795.536,90 1.134.300,44 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -168.120,25 -546.031,16 -714.151,41

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 170.643,29 249.505,74 420.149,03 

Κηθηή Ινγηζηηθή αμία 338.763,54 797.646,90 1.136.410,44 

πζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο -202.248,90 -675.446,46 -877.695,36

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 122.200,44 258.715,08 

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ

SOFTWARE Πχλνιν

Πξνζζήθεο 0,00 164.275,00 164.275,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -105.816,98 -139.945,63

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 204.771,94 323.984,34 528.756,28 

Πξνζζήθεο 0,00 83.000,00 83.000,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -157.478,60 -191.607,25

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 170.643,29 249.505,74 420.149,03 

Πξνζζήθεο 0,00 2.110,00 2.110,00 

Απνζβέζεηο -34.128,65 -129.415,30 -163.543,95

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 122.200,44 258.715,08 

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

9. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  

 
Σν πνζφ ησλ  επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

  

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

πφινηπν έλαξμεο 0,00 0,00 974.238,00 974.238,00

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Πιένλ/Κείνλ : Αλαπξνζακξνγέο ζηελ δίθαηε αμία/απνκεηψζεηο 0,00 0,00 -483.505,55 -483.505,55

πφινηπν ιήμεο 0,00 0,00 490.732,45 490.732,45

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

10. Ινηπέο επελδχζεηο   

 
      Σν πνζφ ησλ ινηπψλ επελδχζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο εμήο : 

 

 

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

πφινηπν έλαξμεο 0,00 2.830,00 0,00 2.830,00

Πξνζζήθεο 19.903,43 0,00 19.903,43 0,00

Πιένλ/Κείνλ : Αλαπξνζακξνγέο ζηελ δίθαηε αμία/απνκεηψζεηο 0,00 -2.830,00 0,00 -2.830,00

πφινηπν ιήμεο 19.903,43 0,00 19.903,43 0,00

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Σν πνζφ ησλ 19.903,43 Δπξψ ηεο 31.12.2009 αθνξά ηελ αξρηθή δαπάλε ζπκκεηνρή ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο ζηελ δεκηνπξγία Βηνκεραληθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Πεξηνρήο (ΒΔ.ΠΔ.) λνηίσο ηεο Ιεσθφξνπ 

ΛΑΣΟ ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ Γήκσλ Αζπξνπχξγνπ θαη Άλσ Ιηνζίσλ, πεξηνρή ζηελ νπνία 

ζηεγάδνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο. H Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνζδνθά απφ ηελ ελέξγεηα απηή ηελ 

αλαβάζκηζε ηφζν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, φζν θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζε έλα 

νξγαλσκέλν θαη πνηνηηθά δνκεκέλν ρψξν. 
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11. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ δηάθνξεο εγγπήζεηο (ΓΔΖ 

θιπ). Οη απαηηήζεηο απηέο πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ.  

 

Σν πνζφ ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ  αλαιχεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο εμήο : 

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

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 21.187,78 19.906,78 13.906,78 13.906,78 

Πχλνιν ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 21.187,78 19.906,78 13.906,78 13.906,78 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

12. Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη ππνινγίδνληαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο 

ππνρξέσζεο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Οκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξίαο επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε ρξήζε, πξνθεηκέλνπ ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

λα απεηθνλίδεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Σν 2008 δεκνζηεχηεθε  ν Λ. 3697/2008, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2014 νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζα κεηψλνληαη θαηά κία 

κνλάδα γηα θάζε ρξήζε. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ έρεη ππνινγηζζεί 

ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ κεηαβνιή απηή.  

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο: 

 

Απαίηεζε  πνρξέσζε  Απαίηεζε πνρξέσζε Απαίηεζε  πνρξέσζε Απαίηεζε  πνρξέσζε

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο-αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 0,00 -1.697.128,38 0,00 -1.665.509,61 0,00 -1.685.067,94 0,00 -1.659.708,37
Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία         
Απαηηήζεηο 93.708,34 0,00 96.104,19 0,00 80.283,79 0,00 85.209,67 0,00
Απνζεκαηηθά         
Απνθνξνιφγεζε απνζεκαηηθψλ 0,00 -65.026,88 0,00 -65.026,88 0,00 -64.141,04 0,00 -64.141,04
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο         
Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 29.353,12 0,00 27.915,71 0,00 27.585,38 0,00 25.731,23 0,00
Φνξνινγηθέο δεκηέο 171.941,00 0,00 0,00 0,00 171.941,00 0,00 0,00 0,00
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο         
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 86.573,41 0,000 75.949,89 0,00 82.738,44 0,00 74.349,10 0,00
Ππκςεθηζκφο 381.575,88 -1.762.155,26 199.969,79 -1.730.536,49 362.548,61 -1.749.208,97 185.290,00 -1.723.849,41

381.575,88 199.969,79 362.548,61 185.290,00

Πχλνιν -1.380.579,38 -1.530.566,70 -1.386.660,37 -1.538.559,41

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

31/12/200831/12/2009

Ν ΝΚΗΙΝΠ

31/12/2009 31/12/2008

 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ν νπνίνο θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο : 
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 (Έμνδα) Έζνδα  (Έμνδα) Έζνδα  (Έμνδα) Έζνδα  (Έμνδα) Έζνδα

Δλζψκαηεο-αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 31.618,77 0,00 -167.976,50 0,00 25.359,57 0,00 -172.214,17 0,00
Απνθνξνιφγεζε απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απαηηήζεηο /Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 3.071,73 -2.113,28 0,00 20.743,11 3.071,73 0,00 0,00 30.665,24
Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 0,00 -10.623,53 0,00 7.700,81 0,00 -8.389,34 0,00 8.831,99
Φνξνινγηθέο δεκηέο 0,00 -171.941,00 0,00 0,00 0,00 -171.941,00 0,00 0,00

Πχλνιν 34.690,50 -184.677,81 -167.976,50 28.443,92 28.431,30 -180.330,34 -172.214,17 39.497,23

Ππκςεθηζκφο 34.690,50 -167.976,50 28.431,30 -172.214,17

Θαζαξφο αλαβαιιφκελνο θφξνο -149.987,31 -139.532,58 -151.899,04 -132.716,94

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

 

13. Απνζέκαηα 

 
Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

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

Δκπνξεχκαηα 49.592,00 41.386,73 1.730,16 1.730,16 

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή-Τπνπξνηφληα & Τπνιείκκαηα 1.103.756,27 1.290.132,91 664.767,19 542.159,64 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 522.910,02 768.652,40 522.910,02 752.128,40 

Πξψηεο & βνεζεηηθέο Ύιεο- Τιηθά ζπζθεπαζίαο -Αλαιψζηκα πιηθά & 

αληαι/θά παγίσλ 1.176.143,21 2.206.711,49 834.492,73 1.646.288,15 

Πχλνιν 2.852.401,50 4.306.883,52 2.023.900,10 2.942.306,34 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 

 

Σν πνζφ ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη πεξηιακβάλεηαη 

ζην θφζηνο πσιεζέλησλ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 25. 

14. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο. 

 
Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

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

Πειάηεο 4.998.595,48 6.762.340,15 3.938.530,14 6.222.929,81 
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 2.300,00 0,00 0,00 0,00 
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 3.368.684,86 4.289.441,40 683.076,17 1.117.441,24 
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 140.612,19 108.113,00 90.000,00 90.000,00 

Κείνλ: Aπνκεηψζεηο (468.541,68) (825.998,34) (401.418,93) (711.525,70)

Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 8.041.650,85 10.333.896,21 4.310.187,38 6.718.845,35 

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Δθηηκψληαο ηελ 

αλαθηεζηκφηεηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, ν Όκηινο εμεηάδεη νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ε 

πίζησζε σο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεχεη 

φηη δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, απφ απηήλ πνπ έρεη ήδε δηελεξγεζεί. Ζ 

Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
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Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 

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

Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο 5.228.384,40 6.095.181,84 2.954.152,83 3.926.763,78 
Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 2.536.215,20 2.916.770,06 1.144.797,60 1.763.428,40 
Κεηαμχ 6κελσλ θαη 1 έηνπο 193.148,66 1.258.402,79 162.797,45 967.204,30 
Κεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο 83.902,59 63.541,52 48.439,50 61.448,87 
Πχλνιν 8.041.650,85 10.333.896,21 4.310.187,38 6.718.845,35 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

πφινηπν έλαξμεο 825.998,34 761.055,63 711.525,70 676.202,98 
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκηα 75.338,87 106.245,15 36.188,76 76.625,16 
Γηαγξαθέο (432.795,53) (41.302,44) (346.295,53) (41.302,44)

Πχλνιν 468.541,68 825.998,34 401.418,93 711.525,70 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

15. Ινηπέο απαηηήζεηο 

 
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

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

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 851.434,80 1.307.032,58 392.954,47 367.639,81 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 154.079,26 252.699,45 108.513,63 153.715,42 

Θαζαξέο απαηηήζεηο Σξεσζηψλ 1.005.514,06 1.559.732,03 501.468,10 521.355,23 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Σν 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. 

Γηα φιεο ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί 

αληίζηνηρε πξφβιεςε πνζνχ € 74.723,22 (2008 € 74.723,22) θαη εκθαλίδεηαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο/ Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο (εκείσζε 21.2) . 

Οη απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ α) Δπηζηξεπηέεο πξνθαηαβνιέο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνζνχ € 459.010,91 β) Υξεσζηηθφ ππφινηπν ΦΠΑ ηεο ζπγαηξηθήο πξνο ζπκςεθηζκφ πνζνχ 

€ 360.755,06 θαη γ) απαίηεζε απφ ΗΘΑ ηεο κεηξηθήο πνζνχ € 31.668,83. 

 

16. Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
Σα ινηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ  47.442,38 20.818,07 47.442,38 18.849,68

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 15.409,94 25.228,53 15.409,94 25.228,53

Ινηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 0,00 10,30 0,00 10,30

62.852,32 46.056,90 62.852,32 44.088,51

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

17. Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 

 

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

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 23.240,41 51.374,56 10.600,14 7.682,45
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 2.575.442,40 1.857.036,43 2.534.946,67 1.817.166,98

Πχλνιν 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

18. Ίδηα Θεθάιαηα 

18.1 Κεηνρηθφ Θεθάιαην 

Ζ κεηνρή ηεο MEVACO A.E.  είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε νλνκαζηηθή 

αμία 0,60 επξψ αλά κεηνρή. 

Αξηζκφο 

κεηνρψλ Θνηλέο κεηνρέο

Κεηνρηθφ 

θεθάιαην ζε 

Δπξψ

πφινηπα 31/12/2008 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

Κεηαβνιέο - - -
πφινηπα 31/12/2009 10.500.000 10.500.000 6.300.000,00 

 

18.2 Γηαθνξά ππέξ ην Άξηην 

 

Σν ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ πνζνχ 7.626.118,85 επξψ πξνέθπςε απφ ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ έλαληη κεηξεηψλ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. 

 

18.3 Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο θαη ινηπά απνζεκαηηθά 

 
Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ εχινγεο αμίαο φζνλ αθνξά ηνλ Όκηιν έρεη σο αθνινχζσο: 

Δπαλεθηίκεζε Ξαγίσλ

πφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 8.176.791,86

Δπηδξάζεηο απφ αιιαγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 182.505,69

πφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 8.359.297,55

Κεηαβνιέο 0,00

πφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 8.359.297,55

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Σν παξαπάλσ απνζεκαηηθφ πξνέξρεηαη ζην ζχλνιν ηνπ απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξία. Σα ινηπά απνζεκαηηθά 

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ραθηηθφ 

απνζεκαηηθν

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Ινηπά 

απνζεκαηηθά Πχλνιν

Ραθηηθφ 

απνζεκαηηθν

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Ινηπά 

απνζεκαηηθά Πχλνιν

πφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 621.261,77 1.844.326,33 1.431.287,51 3.896.875,61 615.152,73 1.844.326,33 1.416.265,80 3.875.744,86

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 84.716,18 0,00 0,00 84.716,18 84.716,18 0,00 0,00 84.716,18

Αλαινγία απφ απνζεκαηηθφ ζπγαηξηθήο 12.827,19 0,00 0,00 12.827,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαβνιή ιφγσ αιιαγήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 16.302,35 16.302,35 0,00 0,00 16.035,26 16.035,26

χλνιν 97.543,37 0,00 16.302,35 113.845,72 84.716,18 0,00 16.035,26 100.751,44

πφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 718.805,14 1.844.326,33 1.447.589,86 4.010.721,33 699.868,91 1.844.326,33 1.432.301,06 3.976.496,30

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ ζε ινγαξηαζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 67.256,35 0,00 0,00 67.256,35 67.256,35 0,00 0,00 67.256,35

Αλαινγία απφ απνζεκαηηθφ ζπγαηξηθήο 15.657,48 0,00 0,00 15.657,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Κεηαβνιή ιφγσ αιιαγήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

χλνιν 82.913,83 0,00 0,00 82.913,83 67.256,35 0,00 0,00 67.256,35

πφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 801.718,97 1.844.326,33 1.447.589,86 4.093.635,16 767.125,26 1.844.326,33 1.432.301,06 4.043.752,65

Ν ΝΚΗΙΝΠ H ETAΗΟΗΑ

 

Σα εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά είλαη πιήξσο θνξνινγεκέλα θαη ειεχζεξα πξνο δηαλνκή θαηφπηλ ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

18.4 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηαρσξεκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα  

 
Σα πνζά ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ κέζσ απηήο κεηαθέξζεθαλ ζηα Ίδηα θεθάιαηα ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κεηαβνιή απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο 0,00 182.505,69 0,00 182.505,69

Κεηαβνιή απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηα ινηπά απνζεκαηηθά 0,00 16.433,90 0,00 16.035,26

Πχλνιν 0,00 198.939,59 0,00 198.540,95

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 
 

19. Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ηφζν νη καθξνπξφζεζκεο φζν θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα : 

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

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

Οκνινγηαθά δάλεηα 2.302.000,00 2.684.000,00 2.302.000,00 2.684.000,00

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 863.058,86 1.094.647,11 543.529,47 885.882,39

Πχλνιν καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 3.165.058,86 3.778.647,11 2.845.529,47 3.569.882,39

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 924.397,31 905.276,16 739.622,31 831.007,60

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 1.993.683,58 3.043.909,02 0,00 0,00

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 2.918.080,89 3.949.185,18 739.622,31 831.007,60

Πχλνιν δαλείσλ 6.083.139,75 7.727.832,29 3.585.151,78 4.400.889,99

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ  Οκίινπ, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη 

ηα παξαθάησ: 

31/12/2009 31/12/2008
Δπηηφθην ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 4,12% 7,36%  
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Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

 

2 έηε θαη ιηγφηεξν Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ Άλσ ησλ 5 εηψλ Πχλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2009

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.829.652,17 1.485.804,00 774.000,00 4.089.456,17

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 1.993.683,58 0,00 0,00 1.993.683,58

3.823.335,75 1.485.804,00 774.000,00 6.083.139,75  

31 Γεθεκβξίνπ 2008

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ  δαλείσλ 1.693.864,36 1.834.058,91 1.156.000,00 4.683.923,27

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 3.043.909,02 0,00 0,00 3.043.909,02

4.737.773,38 1.834.058,91 1.156.000,00 7.727.832,29  

 

20. πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

 
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο 

θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ 

παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχληαη κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε 

αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη. 

Ζ εηαηξία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε 

ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο 

θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Ζ θίλεζε ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ζηνλ 

επηζπλαπηφκελν ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 ,2008 θαη 2007 αλαιχνληαη 

παξαθάησ σο εμήο : 

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

πνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα:

Πξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ 152.962,42 146.348,02 144.123,73 135.425,64

Πχλνιν 152.962,42 146.348,02 144.123,73 135.425,64

Σξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα:
Πξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ 22.432,32 47.038,04 18.864,99 31.284,89

Πχλνιν 22.432,32 47.038,04 18.864,99 31.284,89

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν θαη 

ηελ Δηαηξία σο εμήο :  

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

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 189 204 148 164

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

Τπάιιεινη 41 31 23 23

Δξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ 148 173 125 141

Πχλνιν 189 204 148 164

Ν ΝΚΗΙΝΠ H ETAIΟΗΑ

      Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ   Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ζ Δηαηξία αλαζέηεη ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο – αλαινγηζηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαηαβάιιεη 

απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009, 2008 θαη 2007 έρνπλ σο θάησζη: 

31/12/2009 31/12/2008

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,5% 5,5%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,0% 3,0%

Κειινληηθέο απμήζεηο ζπληάμεσλ 3,0% 3,0%

Πιεζσξηζκφο 2,0% 2,0%  

 

Οη κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε έρνπλ αλαιπηηθά σο θάησζη : 

 

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

Θαζαξή ππνρξέσζε ζηελ έλαξμε 146.348,02 141.319,46 135.425,64 128.691,97

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 14.851,84 13.956,87 11.954,52 12.000,10

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 7.578,63 6.396,69 6.910,47 5.751,01

Θαζαξά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ πεξίνδν 1,85 26.684,48 0,00 13.533,78

Ξνζά αλαγλσξηδφκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 22.432,32 47.038,04 18.864,99 31.284,89

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο/ ινηπέο ηαθηνπνηήζεηο -15.817,92 -42.009,48 -10.166,90 -24.551,22

Πχλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 152.962,42 146.348,02 144.123,73 135.425,64

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

21. Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο 

21.1 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

 
Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

 

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

Ιεθζείζεο εγγχεζεηο 1.544,00 1.470,00 1.544,00 1.470,00

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 2.321.268,54 2.662.018,62 2.020.861,38 2.312.258,84

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο 2.322.812,54 2.663.488,62 2.022.405,38 2.313.728,84

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Σα αλαπφζβεζηα ππφινηπα ησλ επηρνξεγήζεσλ € 2.321.268,54 θαη  € 2.020.861,38 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξίαο αληίζηνηρα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη ηνπ παζεηηθνχ «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο» ζα σθειήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ 

παγίσλ έρεη σο εμήο: 

31/12/2009 31/12/2008

Ρελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2.662.018,62 2.785.205,94

Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 0,00 226.545,29

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 340.750,08 349.732,61
Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2.321.268,54 2.662.018,62

31/12/2009 31/12/2008

Ρελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2.312.258,84 2.578.178,27
Δπηρνξεγήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 0,00 34.530,29

Αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 291.397,46 300.449,72

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2.020.861,38 2.312.258,84

Ν ΝΚΗΙΝΠ

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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21.2 Ινηπέο πξνβιέςεηο  

 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

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

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 104.000,00 115.000,00 44.000,00 67.000,00

Ινηπέο πξνβιέςεηο 74.723,22 74.723,22 74.723,22 74.723,22

Πχλνιν 178.723,22 189.723,22 118.723,22 141.723,22

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

22. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

 
Όιεο νη ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

 

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

Πξνκεζεπηέο 1.820.204,29 2.893.754,18 1.146.758,53 2.173.316,18

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 1.394.645,95 1.478.565,23 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 83.088,15 34.476,83 41.175,26 29.404,20

Πχλνιν 3.297.938,39 4.406.796,24 1.187.933,79 2.202.720,38

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

23. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

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

Ινγαξηαζκφο εθθαζάξηζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 0,00 685.138,67 0,00 424.785,80

Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ Φφξνπο 100.506,42 106.233,78 89.216,49 90.945,83

Πχλνιν 100.506,42 791.372,45 89.216,49 515.731,63

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

24. Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

 

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

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 261.151,69 265.063,33 209.536,42 212.919,76 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 19.945,32 24.953,16 19.945,32 24.953,16 

Πηζησηέο δηάθνξνη 324.441,33 400.558,92 227.845,35 273.219,17 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 30.370,88 23.209,16 25.986,59 23.209,16 

Πχλνιν 635.909,22 713.784,57 483.313,68 534.301,25 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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25. Θφζηνο πσιεζέλησλ 

 
Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηδφκελν σο έμνδν 9.409.735,52 13.964.502,41 6.430.361,77 9.907.203,49

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.824.500,61 4.647.642,42 3.103.067,57 3.753.604,90

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 790.189,63 1.338.897,60 440.467,37 885.367,15

Παξνρέο ηξίησλ 603.941,68 796.536,61 372.501,33 508.774,35

Φφξνη ηέιε 15.599,99 17.056,37 15.599,99 15.834,51

Γηάθνξα έμνδα 74.083,24 80.865,62 36.156,16 43.866,95

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.328.757,94 1.357.510,30 1.097.473,78 1.152.366,17

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο (52.178,37) (111.654,75)
15.994.630,24 22.091.356,58 11.495.627,97 16.267.017,52

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

26. Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο /εξεπλψλ 

Έμνδα Γηνίθεζεο 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 580.157,87 558.883,86 473.914,05 481.222,71

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 431.627,40 406.282,88 377.851,49 355.774,62

Παξνρέο ηξίησλ 145.442,59 137.362,98 117.798,67 113.865,33

Φφξνη ηέιε 36.911,75 31.868,26 21.266,94 17.128,96

Γηάθνξα έμνδα 86.831,62 101.022,38 46.744,36 62.586,07

Απνζβέζεηο παγίσλ 121.049,05 121.470,10 113.198,84 112.872,61

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00
Πχλνιν 1.402.020,28 1.356.890,46 1.150.774,34 1.143.450,30

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Έμνδα Γηάζεζεο 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 265.140,19 222.376,73 162.598,48 144.715,60

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 54.171,81 98.324,04 51.259,84 68.092,76

Παξνρέο ηξίησλ 59.316,21 57.235,96 37.854,09 35.240,49

Φφξνη ηέιε 4.522,16 3.891,75 4.522,16 3.891,75

Γηάθνξα έμνδα 251.482,32 284.639,26 122.926,70 152.905,82

Απνζβέζεηο παγίσλ 41.525,82 45.325,75 34.770,67 37.901,73

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο (15,66) 0,00
Πχλνιν 676.142,85 711.793,49 413.931,94 442.748,15

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Έμνδα Έξεπλαο 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Aκνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 126.250,00 153.137,02 126.250,00 153.137,02

Aκνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 11.701,11 8.639,45 11.701,11 8.639,45

Παξνρέο ηξίησλ 8.193,16 9.871,68 8.193,16 9.871,68

Φφξνη ηέιε 508,60 1.086,79 508,60 1.086,79

Γηάθνξα έμνδα 1.617,25 4.268,30 1.617,25 4.268,30

Απνζβέζεηο παγίσλ 77.133,54 79.590,52 77.133,54 79.590,52

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο 0,00 0,00
225.403,66 256.593,76 225.403,66 256.593,76

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
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27. Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Σα ινηπά έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ην 2009 θαη 2008 έρνπλ σο εμήο: 

 

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 340.750,08 297.299,72 291.397,46 297.299,72

Δζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ 70.899,59 80.727,03 25.068,11 51.440,20

Έθηαθηα έμνδα - έζνδα απφ πξνβιέςεηο 36.682,81 53.460,89 32.076,44 984,44

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο (30,00) 0,00

Πχλνιν 448.302,48 431.487,64 348.542,01 349.724,36

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Πξνβιέςεηο απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ 14.853,69 40.641,35 11.954,52 25.533,88

Έθηαθηα έμνδα 8.244,91 2.765,40 2.880,18 0,16

Έθηαθηεο δεκηέο 4.134,30 299,37 4,53 299,37

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 20.435,45 1.321,28 18.475,44 0,00

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 75.338,87 106.245,15 36.188,76 76.625,16

Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο (30,00) (24,47) 0,00 0,00

Πχλνιν 122.977,22 151.248,08 69.503,43 102.458,57

 

 

28. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ θάζε έζνδν θαη έμνδν ζρεηηθά κε ηφθνπο, εθηφο απφ ηνπο 

ηφθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σα αθφινπζα πνζά έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Έζνδα  απφ:

-Σξάπεδεο/επελδχζεηο βξαρπρξφληαο ξεπζηνπνίζεο 65.771,30 44.180,62 49.681,55 37.187,40

-Κεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ 0,00 84.420,00 0,00 84.420,00

 Κείνλ δηαηηεξηθέο απαιεηθέο 0,00 (84.420,00)

65.771,30 44.180,62 49.681,55 121.607,40

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Έμνδα ηφθσλ απφ:

- Πξνεμφθιεζε Τπνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
7.578,63 6.396,69 6.910,47 5.751,01

 -Σξαπεδηθά δάλεηα θαη ζπλαθή έμνδα 322.662,27 430.443,86 152.771,16 192.886,46

330.240,90 436.840,55 159.681,63 198.637,47

 

29. Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε 

ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηνπ Οκίινπ, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά 

αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, έρεη σο εμήο: 
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1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Φόξνο ρξήζεο 41.691,89 615.837,59 0,00 441.566,14
Δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

(πξνβιέςεηο)
44.917,00 93.243,33 32.917,00 34.000,00

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 28.910,84 23.728,55 28.910,84 23.728,55

Επίδξαζε αλαβαιιόκελνπ θόξνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ από 

αιιαγή θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
0,00 (174.868,18) 0,00 (175.422,51)

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (149.987,31) 35.335,60 (151.899,04) 42.705,57

ύνολο (34.467,58) 593.276,89 (90.071,20) 366.577,75

Κέρδη προ φόρων (788.431,08) 2.483.908,18 (953.067,84) 1.852.700,47
Σπληειεζηήο Φόξνπ 0,25 0,25 0,25 0,25
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (197.107,77) 620.977,05 (238.266,96) 463.175,12

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιή ζηνλ ζπληειεζηή θόξνπ

 - Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ρξήζεο 21.953,69 (139.532,58) 20.041,96 (132.716,94)

 - Αλακνξθώζεηο ρξήζεο 66.858,66 (5.139,46) 66.325,96 (21.608,98)

 - Δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 44.917,00 93.243,33 32.917,00 34.000,00

 - Λνηπνί κε ελσζκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 

(πξνβιέςεηο)
28.910,84 23.728,55 28.910,84 23.728,55

Πραγματική Δαπάνη Φόρου (34.467,58) 593.276,89 (90.071,20) 366.577,75

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

 

χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ λφκν, νη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2010 έσο 2014 κεηψλνληαη ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία 

κνλάδα απφ 24% ζε 20% αληίζηνηρα.  

30. Θέξδε αλά κεηνρή 

 
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ 

νλνκαηηθψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ 

κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (790.617,37) 1.729.289,40 (862.996,64) 1.486.122,72

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Δπξψ αλά κεηνρή) (0,0753) 0,1647 (0,0822) 0,1415 

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

31. Κεξίζκαηα  

 
Ο Όκηινο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξνρψξεζε ζε πιεξσκέο κεξηζκάησλ πνζνχ €  5.007,84. 

32. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 
ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πιηθά, ηα απνζέκαηα θαη νη ππεξεζίεο πξνέξρνληαη απφ 

έλαλ αξηζκφ ζπλεηαίξσλ ηεο εηαηξίαο. Απηέο νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ζπκκεηνρή θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. Οη 

ζπλαιιαγέο κε απηέο ηηο εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ο Όκηινο δελ ζπκκεηείρε 

ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεσο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο 
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εηαηξίεο θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. 

Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο . 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 52.991,23 110.402,78

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 1.242,00 1.262,70

Απαηηήζεηο 

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 61.617,30 129.876,72

πνρξεψζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 0,00

Δζνδα απφ κεξίζκαηα

Απφ ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 84.420,00

 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 2

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο εηαηξίαο
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          656.293,08 615.942,66 656.293,08 615.942,66
πλαιιαγέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο          619,50 210,57 619,50 210,57
Πχλνιν 656.912,58 616.153,23 656.912,58 616.153,23

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

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                           0,00 35,70 0,00 35,70
Τπνρξεψζεηο πξφο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο

δηνίθεζεο                        11.906,59 11.629,12 11.906,59 11.629,12

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο (Αλάιπζε Ξίλαθα 2) 

 

Εκηελεζηικά μέλη 334.837,04 9.554,85 0,00 344.391,89 304.312,78 9.420,87 0,00 313.733,65

Μη Εκηελεζηικά μέλη 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 76.000,00 3.380,58 0,00 79.380,58

Διεσθσνηικά ζηελέτη 188.336,12 42.565,07 619,50 231.520,69 181.256,43 41.572,00 210,57 223.039,00

Σύνολα 604.173,16 52.119,92 619,50 656.912,58 561.569,21 54.373,45 210,57 616.153,23

Εκηελεζηικά μέλη 334.837,04 9.554,85 0,00 344.391,89 304.312,78 9.420,87 0,00 313.733,65

Μη Εκηελεζηικά μέλη 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 76.000,00 3.380,58 0,00 79.380,58

Διεσθσνηικά ζηελέτη 188.336,12 42.565,07 619,50 231.520,69 181.256,43 41.572,00 210,57 223.039,00

Σύνολα 604.173,16 52.119,92 619,50 656.912,58 561.569,21 54.373,45 210,57 616.153,23

Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο

Εκηελεζηικά μέλη 0,00 2.414,23 0,00 2.101,09 0,00 2.414,23 0,00 2.238,45

Μη Εκηελεζηικά μέλη 0,00 0,00 0,00 3.841,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Διεσθσνηικά ζηελέτη 0,00 9.492,36 691,31 8.479,74 0,00 9.492,36 35,70 9.390,67

Σύνολα 0,00 11.906,59 691,31 14.422,64 0,00 11.906,59 35,70 11.629,12

31/12/2009

Ν ΝΚΗΙΝΠ  

31/12/2008

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

31/12/2009 31/12/2008

Αλεμφθιεην ππφινηπν απαηήζεσλ -ππνρξεψζεσλ 

Ν ΝΚΗΙΝΠ       Ν ΝΚΗΙΝΠ       

Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2009 Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2008

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ     Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ      

Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2009 Ξεξίνδνο 1/1-31/12/2008

Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο Αμοιβέρ-Μιζθοί

Κόζηορ Κοινωνικήρ 

αζθάλιζηρ Λοιπέρ ζςναλλαγέρ Σύνολο
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Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ Δηαηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη νιηθά ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. 

33. Γεζκεχζεηο  

Οη ππνρξεψζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

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

Έσο 1 έηνο 88.358,77 94.319,04 68.724,01 81.118,44

Από 1-5 έηε 122.375,27 197.747,19 99.803,57 173.546,09

Πχλνιν 210.734,04 292.066,23 168.527,58 254.664,53

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

 

 

34. Ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

 
Ο Όκηινο θαη ε κεηξηθή Δηαηξία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο, 

ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ησλ, πνπ 

αλαιχνληαη σο εμήο:   

Πνζά ζε επξψ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

πνρξεψζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ 

ζπγαηξηθήο
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε πειάηεο 
86.740,00 6.740,00 86.740,00 6.740,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ πηζησηώλ- πξνκεζεπηώλ 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Πχλνιν 1.286.740,00 1.206.740,00 1.286.740,00 1.206.740,00

Πνζά ζε επξψ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Απαηηήζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Πχλνιν 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε εγγχεζε (έσο πνζνχ 1,2 εθαη. επξψ ) έρεη παξαζρεζεί απφ ηελ 

κεηξηθή Δηαηξία ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηήο ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Απφ ηελ παξνρή απηή δελ αλακέλνληαη 

επηβαξχλζεηο. Ζ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ δηελεξγείηαη θαλνληθά . 

35. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 

Δπσλπκία Δηαηξίαο
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο

MEVACO ΚΔΣΑΙΙΟΤΡΓΗΘΖ ΑΒΔΔ 2008-2009
MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΒΔΔ 2007-2009  
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Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο θφξνπ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο. 

36. Ξαξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο 

 
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Ακνηβέο κειψλ δηνίθεζεο (εθηφο κηζζνχ) 245.400,00 222.000,00 245.400,00 222.000,00

Ακνηβέο απφ θέξδε ρξήζεο 120.000,00 80.000,00 120.000,00 80.000,00

Κηζζνί κειψλ δηνίθεζεο 50.437,04 78.312,78 50.437,04 78.312,78

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 9.554,85 12.801,45 9.554,85 12.801,45

Πχλνιν 425.391,89 393.114,23 425.391,89 393.114,23

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

37. Ξξφηαζε Γηαλνκήο Σξήζεο 2009 

 
Κε βάζε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη θάζε ρξήζε λα δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο 

ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην 35% ησλ θεξδψλ, κεηά απφ θφξνπο θαζψο θαη κεηά ηελ θξάηεζε γηα ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε 

δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, 

εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε 

λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 

70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη 

ηελ κε εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ. 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε 2009 (κε χπαξμε θεξδψλ) αιιά θαη γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο απηήο,  

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε πνπ 

επεξεάδεη ηελ Διιεληθή αγνξά, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία, ε πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζα είλαη ε 

κε δηαλνκή κεξίζκαηνο . 

38. Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 

 
Κε ηε ππ‟ αξηζκ. 17099/ΓΒΔ1932/7/08/2006 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο MEVACO ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 910.0000,00 επξψ ζηε Γξάζε 2.5.3 ηνπ Δ.Π.ΑΛ. (Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα») θαη πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο 45%. Σν χςνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο επέλδπζεο 

αλήιζε ζην πνζφ ησλ 925.700,00 Δπξψ θαη ε επέλδπζε νινθιεξψζεθε ζηε ρξήζε 2008(1.1-31.12.2008). 

Ζ αλαινγνχζα επηρνξήγεζε πνζνχ 409.500,00 επξψ  εηζπξάρζεθε ζηηο 18 Καΐνπ 2009 . 
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39. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο 

ηεο αγνξάο  (ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο ,δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θηι), θαη 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο, απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπνχο θαη ππνρξεψζεηο ζε 

πξνκεζεπηέο- πηζησηέο , κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. Σν γεληθφ πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. 

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Οκίινπ. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη 

εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θίλδπλσλ, φπσο θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ, 

 ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ φπνπ απαηηείηαη 

 εθηέιεζε/ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

39.1 Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

 
Παξφηη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο 

αμηνινγείηαη απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηελ Όκηιν αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο 

ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ 

Δπξψ λφκηζκα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2009 ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο. 

39.2 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ 

 
Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 

φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Οη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη ζπλήζσο κε 

κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ (euribor). Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε 

κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ θαηά +0,50 ή -0,50 ηεο κνλάδαο (2008: 
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+0,50/-0,50). Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

                                                            

Κεηαβνιή επηηνθίνπ (πνζνζηηαία) 0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο 

Θαζαξή Θέζε

Κέζνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ρξήζεο

Tφθνη απφ αιιαγή επηηνθίνπ 33.516,28 -33.516,28 20.775,46 -20.775,46

Tφθνη απφ αιιαγή επηηνθίνπ κεηά απφ θφξνπο 25.137,21 -25.137,21 15.581,59 -15.581,59

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο απφ αιιαγή επηηνθίνπ -779.100,71 -728.826,29 -878.578,23 -847.415,05

Θαζαξή Θέζε (δηακνξθσκέλε) 28.330.041,75 28.380.316,17 27.267.496,44 27.298.659,63

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

-753.963,50 -862.996,64

28.355.178,96 27.283.078,03

6.703.255,81 4.155.091,21

2009

     

Κεηαβνιή επηηνθίνπ (πνζνζηηαία) 0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο 

Θαζαξή Θέζε

Κέζνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ρξήζεο

Tφθνη απφ αιιαγή επηηνθίνπ 27.265,56 -27.265,56 13.275,58 -13.275,58

Tφθνη απφ αιιαγή επηηνθίνπ κεηά απφ θφξνπο 20.449,17 -20.449,17 9.956,69 -9.956,69

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο απφ αιιαγή επηηνθίνπ 1.870.182,12 1.911.080,46 1.476.166,03 1.496.079,41

Θαζαξή Θέζε (δηακνξθσκέλε) 29.088.693,29 29.129.591,63 28.136.117,98 28.156.031,36

5.453.111,85 2.655.116,41

2008

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

29.109.142,46 28.146.074,67

1.890.631,29 1.486.122,72

 

39.3 Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 
Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

2009 2008 2009 2008

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8.041.650,85 10.333.896,21 4.310.187,38 6.718.845,35

Πχλνιν 10.640.333,66 12.242.307,20 6.855.734,19 8.543.694,78

ΝΚΗΙΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο Όκηινο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή 

βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα .Ο 

έιεγρνο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ θαη 

άιισλ ηξίησλ πεγψλ πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο αλ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ ιήςε εμσηεξηθψλ 

εθζέζεσλ ή αλαιχζεσλ κε ινγηθφ θφζηνο . Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε θαη εθαξκφδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο .Δπίζεο φπνπ είλαη δπλαηφλ ιακβάλνληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο 

εμαζθαιίζεηο. 
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Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο . 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ. 

39.4 Αλάιπζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

 
Ζ δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . 

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηνπ κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή θαη 

εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη ηξηκεληαία. 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη  γηα ηνλ Όκηιν 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

εληφο 6 κελψλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε αξγφηεξν απφ 5 έηε

Καθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο 471.769,88 452.627,43 2.391.058,86 774.000,00

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 3.297.938,39 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2.688.407,33 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν 6.458.115,60 452.627,43 2.391.058,86 774.000,00

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 2009

Βξαρππξφζεζκεο Καθξνπξφζεζκεο

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 είρε σο 

εμήο: 

εληφο 6 κελψλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε αξγφηεξν απφ 5 έηε

Καθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο 442.334,59 462.941,57 2.622.647,11 1.156.000,00

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 4.406.796,24 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.035.212,04 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν 8.884.342,87 462.941,57 2.622.647,11 1.156.000,00

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 2008

Βξαρππξφζεζκεο Καθξνπξφζεζκεο

 

Οη 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. 

39.5 Θίλδπλνο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ  
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Γελ δηαθαίλεηαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ελδερφκελνο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο, θαζψο αθελφο κελ νη 

ηηκέο γλσξίδνπλ ζην έζραην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα θαζνδηθή θαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ζηαζεξή  πνξεία, 

αθεηέξνπ δε ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ήηνη ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά 

παξαγγειία, δίδεη ζε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ φπνησλ ηάζεσλ αλαηηκήζεσο. 

39.6 Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

  
Ζ θαζεηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ δηαζέηεη, ηνπ επηηξέπνπλ λα 

αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν 

θαη απφ ηελ αιινδαπή. Ο Όκηινο θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηείηαη πξντνληηθά απφ ηνλ πθηζηάκελν 

αληαγσληζκφ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζπληεινχλ ε πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απφ 

ηνλ Όκηιν πξντφλησλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πειαηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα πςειφο.  

39.7 Θίλδπλνο εμάξηεζεο ηεο Δηαηξίαο απφ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο   

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο έρεη αληηκεησπηζζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν γεληθφηεξα ζηελ δηάξθεηα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο θαη ηεο πξνζπάζεηαο νξζνινγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλνκήο ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο ηφζν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη αλά πειάηε, πιελ φκσο θαηά ηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ππαξθηφο, θαζψο κε δεδνκέλε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο, ηδίσο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ 

Οκίινπ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ηζρπξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο, ν Όκηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 

ζε επαλαμηνιφγεζε αξθεηψλ εμ απηψλ θαη φπνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα πεξηνξίδεη ηελ φπνηα δηαζπνξά 

ηνπ πειαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη δε ζηνλ 

ελδερφκελν πεξηνξηζκφ ησλ πσιήζεψλ ηνπ, πξνο απνθπγή εθζέζεσο ζε θηλδχλνπο επηζθαιεηψλ .      

39.8 Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο  

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπγθπξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Ζ Δηαηξία πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ δίδνληαο έκθαζε ζην φηη 

δελ παξάγεη ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ, αιιά είλαη ηξνθνδφηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο άιισλ 

βηνκεραληψλ παξαγσγήο πνηθίισλ πξντφλησλ. Πεξαηηέξσ ε Δηαηξία ιφγσ ηεο αλεπηπγκέλεο επειημίαο θαη 

ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη θαηά πεξίπησζε ζε 

λένπο ηνκείο κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ. Πάλησο ν ελ ιφγσ θίλδπλνο 

αμηνινγείηαη σο αξθεηά ζεκαληηθφο θαη ήδε επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο 

ηεο Δηαηξίαο, θαζψο ε δήηεζε γηα ηα παξαγφκελα απφ απηήλ πξντφληα (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θιπ) έρεη 
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κεησζεί θαηαθφξπθα, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λ‟ απνηππσζεί θαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηνπ α‟ ηξηκήλνπ 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2010.      

39.9 Θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ  

 
Γελ πθίζηαηαη πξνο ην παξφλ ηέηνηνο θίλδπλνο θαζψο ν Όκηινο δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απφιπηε επηηπρία θαη ζε κφληκε βάζε. Ζ αληίζηνηρε ξεπζηφηεηα δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, 

πιελ φκσο , φπσο πξνειέρζε, εάλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερηζζεί, ν Όκηινο ζα πξέπεη λα ιάβεη δξαζηηθά 

κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ξεπζηφηεηα απηή ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα.    

40. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

 
 Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη : 

 Λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο 

 Λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο ηηο ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην 

θφζηνο θαη θξνληίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. 

Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ 

λα πεηχρεη ηελ επηζπκεηή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε εηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην κέξηζκα, λα 

πξνβεί ζε επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο. Ωο ίδηα θεθάιαηα λννχληαη ην ζχλνιν ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηνπ ππέξ ην άξηην, ησλ θεξδψλ εηο λέσλ θαη ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ (εθηφο 

δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο). 

Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο κε βάζε ην δείθηε «Θαζαξφο δαλεηζκφο πξνο θέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» θαζψο θαη κε ηελ ζρέζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα .  

αλ θαζαξφ δαλεηζκφ ν Όκηινο νξίδεη ην ζχλνιν ησλ ηνθνθφξσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κείνλ ην 

ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ. Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» 

πιένλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 αληίζηνηρα νη αλαθεξφκελνη δείθηεο είραλ 

σο εμήο: 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 3.165.058,86 3.778.647,11
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε 924.397,31 905.276,16
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 1.993.683,58 3.043.909,02
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -2.598.682,81 -1.908.410,99

Θαζαξφο δαλεηζκφο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Νκίινπ 3.484.456,94 5.819.421,30

ΔΒΗΡDA ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 1.044.504,87 4.480.464,79

Θαζαξφο δαλεηζκφο / ΔΒΗΡDA ζπλερηδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ Νκίινπ 3,34 1,30  



Όκηινο MEVACO                                                                         

Σξήζε 2009 (1ε Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2009)                   ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
 

 

 

 

 

84 

ε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε ζεηηθψλ EBITDA πνπ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηνπ Οκίινπ, αλαζεσξεκέλνο 

ζηφρνο ηνπ Οκίινπ κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θάησ απφ ην 5 . 

 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (εθηφο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο) 27.836.700,02 28.627.317,39
Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -2.598.682,81 -1.908.410,99

Θεθάιαην 25.238.017,21 26.718.906,40

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 27.836.700,02 28.627.317,39

Πιένλ: Γάλεηα 6.083.139,75 7.727.832,29

Πχλνιν θεθαιαίσλ 33.919.839,77 36.355.149,68

Θεθάιαην πξνο χλνιν Θεθαιαίσλ 74,40% 73,49%  

ηφρνο ηνπ Οκίινπ παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε πάλσ απφ ην 50% . 

    

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

χλνιν δαλεηζκνχ 6.083.139,75 7.727.832,29
Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα -2.598.682,81 -1.908.410,99

Θαζαξφο δαλεηζκφο 3.484.456,94 5.819.421,30

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο 27.836.700,02 28.627.317,39

Ππλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα 31.321.156,96 34.446.738,69

Ππληειεζηήο κφριεπζεο 11,12% 16,89%  

 

ηφρνο ηνπ Οκίινπ παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηνπ δείθηε θάησ απφ ην 50% . 

                                                                                                        

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (θ.λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα), 

επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη (σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ), ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν ή απφ ην Θαηαζηαηηθφ. 

 Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Σαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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 Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ 

απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% 

επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ 

πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε εθαξκνγή 

ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ. 

Ο Όκηινο έρεη ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

41. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

 

Πέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

ΝΗ ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΔΠ 

 

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΩΣΟΠΟΤΙΟ  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

ΠΤΡΗΓΩΛ ΓΔΙΔΛΓΑ   Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

ΑΛΣΩΛΗΟ ΡΟΤΟ   Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
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Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο 1/1-31/12/2009 
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Ξιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.3401/2005 
 

Θαησηέξσ αθνινπζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3401/2005, ηηο νπνίεο ε Δηαηξία δεκνζίεπζε 

ή θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009 θαη αθνξνχλ ζε θηλεηέο αμίεο ηεο 

Δηαηξίαο, ζηελ Δηαηξία ή ηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ζηηο νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο νη ελ ιφγσ θηλεηέο αμίεο. Οη 

ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξνχζα εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε κέζσ παξαπνκπψλ θαη 

εηδηθφηεξα κε ηελ παξάζεζε πίλαθα αληηζηνίρηζεο ησλ ελ ιφγσ παξαπνκπψλ, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

επελδπηέο λα εληνπίδνπλ επρεξψο ηηο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο.  

ΘΔΚΑ ΡΝΞΝΠ 

ΘΑΡΑΣΩΟΖΠΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε  ρξήζεο 2008 www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο 

27.03.2009 

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο 1/1/2008 -31/12/2008 (Γ.Ι.Π) www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

27.03.2009 

Πξφζθιεζε - Πξναλαγγειία Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ρξήζεο 2008 www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

21.05.2009 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Α΄ Σξηκήλνπ 2009 (Γ.Ι.Π.)  www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

29.05.2009 

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο  Α΄ Σξηκήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο   

29.05.2009 

Γειηίν Σχπνπ - ρνιηαζκφο Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Α' Σξηκήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

29.05.2009 

Δλεκέξσζε γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

25.06.2009 

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε  Α' Δμακήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

28.08.2009 

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο  Α' Δμακήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

28.08.2009 

Γειηίν Σχπνπ - ρνιηαζκφο Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Α' Δμακήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

28.08.2009 

Γειηίν Σχπνπ - Δγγξαθή ζην ̎  Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ ΤΠ.ΔΘ.Α. ̎  

www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

22.09.2009 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δλληακήλνπ 2009 (Γ.Ι.Π)  www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

27.11.2009 

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο  Δλληακήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Οηθ. Θαηαζηάζεηο  

27.11.2009 

Γειηίν Σχπνπ - ρνιηαζκφο Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Δλληακήλνπ 2009 www.mevaco.gr/ 
Λέα/ Γειηία ηχπνπ  

27.11.2009 

 

εκείσζε : Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν  

www.ase.gr. 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο (website) αλάξηεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 7/448/2007 ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξία 

γλσζηνπνηεί φηη νη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο , ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή θαη ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 

δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.mevaco.gr. 

http://www.mevaco.gr/mev/greek/pdf/2008_A6mino-6miniaiaOikonomikhEkthesi.pdf
http://www.mevaco.gr/
http://www.mevaco.gr/mev/greek/pdf/2007Sunoptika.pdf
http://www.mevaco.gr/
http://www.mevaco.gr/
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