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Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της �MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.� 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  2008 (10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ  1/1/2008 � 31/12/2008 

 

Κύριοι µέτοχοι,  

Έχουµε την τιµή, να σας υποβάλουµε συνηµµένα, τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας, για την 

όγδοη εταιρική χρήση 2008, που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 1/1/2008 έως 31/12/2008 και να σας 

εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την 

οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆.Σ. πορεία της, την αµέσως επόµενη χρήση: 

 

1. Λογιστικές Αρχές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. του 2008 που καλύπτουν περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για 

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Το 2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 7.332.353,84 € έναντι 5.715.450,93 € του 2007, 

αύξηση σε ποσοστό 28,29%, που θεωρείται ικανοποιητικό. Την τελευταία τριετία η εταιρεία κατάφερε να 

υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της, κερδίζοντας µερίδια αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών της. 

Το αποτέλεσµα της χρήσεως 2008 ήταν θετικό µε αξιόλογη κερδοφορία προ φόρων ποσού € 715.613,97 

σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2008 κατανεµήθηκε, ανά τοµέα δραστηριότητας, ως εξής: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 601.874,14

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 6.651.659,46

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ.ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 70.583,24

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.237,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.332.353,84
 

3. Οικονοµική θέση της εταιρείας  

Η    πραγµατική   οικονοµική   κατάσταση   της   εταιρείας   είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται  ότι  

ανταποκρίνεται  στην εµφανιζόµενη  εικόνα  του Ισολογισµού της κλειόµενης χρήσεως. 

Τα συνοπτικά µεγέθη του ισολογισµού της 31/12/2008 σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης 

χρήσης είναι : 
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Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 1.751.298,22 1.214.168,94

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.233.478,93 4.767.025,36

Σύνολο ενεργητικού 7.984.777,15 5.981.194,30

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 1.460.075,98 1.096.762,52

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 617.446,88 283.655,16

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.907.254,29 4.600.776,62

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.984.777,15 5.981.194,30

 

 

Παρακάτω παρατίθενται χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρίας : 

 

  ΧΡΗΣΗ 2008  ΧΡΗΣΗ 2007  
      

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ    

      

1. α)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.233.478,93 4.767.025,36  

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.984.777,15 78,07% 5.981.194,30 79,70%

      

 β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.751.298,22 1.214.168,94  

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.984.777,15 21,93% 5.981.194,30 20,30%

      

2.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.460.075,98 1.096.762,52  

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.524.701,17 22,38% 4.884.431,78 22,45%

      

3.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.460.075,98 1.096.762,52  

  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.751.298,22 83,37% 1.214.168,94 90,33%

      

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.233.478,93 4.767.025,36  

 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.907.254,29 105,52% 4.600.776,62 103,61%

      

Β. ΑΠΟ∆ΟΣΗ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ    

5. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,  

ΧΡΗΜΑΤ. & ΕΠΕΝ∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. 946.823,83 661.738,30  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.332.353,84 12,91% 5.715.450,93 11,58%
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6. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ ΧΡΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 715.613,97 494.675,86  

 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.460.075,98 49,01% 1.096.762,52 45,10%

      

7. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.396.360,03 1.035.110,64  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.332.353,84 19,04% 5.715.450,93 18,11%

      

8. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.396.360,03 1.035.110,64  

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘ ΑΠΟΘ & ΥΠΗΡ 4.057.298,92 34,42% 4.680.340,29 22,12%

 

    

4. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας  

Το 2009 θα είναι µία χρονιά µε πολλές δυσκολίες, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Για την εξέλιξη 

του κύκλου εργασιών της εταιρείας προβλέπουµε υποχώρηση  κατά 25-30%. Τα  αποτελέσµατα προ φόρων θα 

παρουσιάσουν υποχώρηση της τάξεως 35% περίπου. Σηµαντικός παράγοντας των αποτελεσµάτων και του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας είναι οι τιµές του χαλκού, περαιτέρω κίνηση των οικονοµικών µεγεθών είναι 

πάντα υπό την αίρεση των κύκλων τιµών µετάλλων (χαλκού)  που µπορεί να λειτουργήσουν θετικά ή  αρνητικά. 

Προβλέπουµε λοιπόν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας να υπερβεί τα 5 εκατ. €. Παρά τον έντονο 

ανταγωνισµό που υφίσταται η εταιρεία το αποτέλεσµα για το 2009 προβλέπεται να είναι κερδοφόρο, περίπου 

400 χιλ. € µετά από αποσβέσεις. Η εταιρεία σίγουρα δεν µπορεί να αυτονοµηθεί από την παγκόσµια κρίση. Αυτό 

που όµως θα επιδιώξουµε για το έτος 2009, είναι η εδραίωση της εταιρείας στην ελληνική αγορά σαν leader του 

κλάδου. Παράλληλα γίνονται και θα συνεχίσουν οι προσπάθειες για αύξηση των εξαγωγών, ώστε αυτές να 

αντιπροσωπεύουν το 25% του κύκλου εργασιών.  

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αναµένεται να υποχωρήσουν αντίστοιχα µε την υποχώρηση του κύκλου 

εργασιών. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης θα συνεχίσουν να ελέγχονται αποτελεσµατικά και δεν θα 

ξεπεράσουν το 8% του κύκλου εργασιών. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, η Εταιρεία, µετά την κατακόρυφη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών της όσο και 

των κερδών της τα τρία τελευταία χρόνια (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 110% περίπου συνολικά), στοχεύει 

στο 2009 σε µία συρρικνωµένη αγορά, να συγκρατήσει τα ποσοστά της και το πελατολόγιό της. Σκοπός µας 

είναι να είµαστε σε πλεονεκτική θέση, όταν η αγορά ανακάµψει. Η προσπάθεια αποβλέπει  έτσι ώστε η εταιρεία 

να καταστεί δυνατή και να είναι εφικτός ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων οργανωτικών σχηµάτων που θα 

επιτρέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία µε µεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. 

Παραµένει βέβαια πάντα σαν στρατηγικός στόχος η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε ποσοστό 

της τάξεως του 20% του κύκλου εργασιών, στοιχείο που φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος για το 

2009. Την προσεχή τετραετία η Εταιρεία, πρέπει να έχει καταστεί εξαγωγική σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί 

του συνολικού κύκλου εργασιών. 
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Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στοχεύει στην αξιοποίηση λόγω της προβλεπόµενης ενασχόλησης της 

εταιρείας µε ηλιακά συστήµατα, όπου οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της παγκόσµιας ενεργειακής 

κρίσης και της αντίστοιχης προσπάθειας απεξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο-φυσικό 

αέριο κ.λ.π) και στροφής προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) . 

Τα µεγέθη της εταιρείας µε τα στοιχεία του 2008 δείχνουν σηµαντική ανάκαµψη σε σχέση µε 

προηγούµενες χρήσεις. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εκτός των επενδυτικών επιλογών και νέων οργανωτικών σχηµάτων, 

θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

-  Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιαίτερα στελεχών. 

-  Ποιοτική αναβάθµιση-πιστοποίηση διαδικασιών.  

Με πρωταρχικό στόχο πάντα τη συνεχή και διατηρήσιµη ανάπτυξη της Εταιρείας, έχουν τεθεί για το 2009  

οι κατωτέρω αναφερόµενοι βασικοί άξονες στρατηγικής : 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στον εσωτερικό τοµέα.  

• Συστηµατική υλοποίηση της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας για την δραστηριοποίησή της σε 

εξειδικευµένους τοµείς υψηλής τεχνολογίας.  

• Βελτίωση και αναβάθµιση της ποικιλίας των παρεχοµένων προϊόντων.  

• Συνέχιση της πολιτικής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού εξοπλισµού, και ιδιαιτέρα 

της απόκτησης µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ροµποτικών 

συστηµάτων, τα οποία επιτρέπουν την πληρέστερη αυτοµατοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. 

•  Επιµόρφωση του ανθρωπίνου δυναµικού και ιδίως του στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας.   

• Επωφελέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρείας.  

• Επαύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, µε την αύξηση του αριθµού των γραµµών παραγωγής.   

• ∆ιαρκής βελτίωση της υφιστάµενης οργανωτικής δοµής µε στόχο την  περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας, την συνεχή και αυξανόµενη διάχυση της ενηµέρωσης � πληροφόρησης σε όλες 

τις βαθµίδες της εταιρείας και του Οµίλου και τέλος την περαιτέρω µείωση του κόστους. 

 

5. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, Η 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε συνδυασµό µε την µελέτη ανάπτυξης και δηµιουργία νέων προϊόντων και τη 

δηµιουργία ισχυρών υποδοµών σε συνέχεια ενός ευρύτατου επενδυτικού προγράµµατος, βοηθούν την εταιρία 

να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την διείσδυσή του σε νέες αγορές. Κατά τη χρονική στιγµή 

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρεάζει ήδη τη δραστηριότητα της 

εταιρίας καθώς ο συνδυασµός της συρρικνούµενης καταναλωτικής ζήτησης και της πιστωτικής ασφυξίας που 

χαρακτηρίζει ιδίως την εγχώρια αγορά επηρεάζει ουσιωδώς την εµπορική δραστηριότητα της. Λόγω της 

έντασης του φαινοµένου και της διάρκειας αυτού, η διανυόµενη χρήση 2009 χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό 

βαθµό δυσκολίας. Η µικρή χρηµατοοικονοµική έκθεση της εταιρίας και η σηµαντική ποιοτική και προϊοντική 

της διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
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συνεπειών από την οικονοµική κρίση, πλην όµως είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεασθούν αρνητικά τόσο τα 

έσοδα όσο και τα αποτελέσµατα της εταιρίας. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρία είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή για την 

εταιρία αφενός µεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν 

δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα.  

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσµων και µακροπροθέσµων 

επιτοκίων. ∆εδοµένου ότι το σύνολο του δανεισµού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσµος και κυµαινόµενου 

επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονοµική διεύθυνση  της εταιρίας σε µόνιµη βάση, σε 

σχέσεις µε τις τάσεις που επικρατούν σχετικά µε αυτά.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

∆εν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας, δεδοµένου η εταιρεία διαθέτει ικανά ταµειακά 

διαθέσιµα και οι ταµειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές. Περαιτέρω η δυνατότητα 

απρόσκοπτης και άνευ καθυστερήσεως άντλησης από την εταιρεία τραπεζικών κεφαλαίων σχεδόν µηδενίζει 

τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία εφαρµόζει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις της πραγµατοποιούνται σε 

πελάτες µε ελεγµένη από πλευράς φερεγγυότητας πιστοληπτικής ικανότητας και µε τους οποίους υφίσταται 

σταθερή και µακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αντιµετωπίζεται µε την 

συνεχή και συστηµατική παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των πελατών και µε την άµεση κάλυψη 

των απαιτήσεων µε αξιόγραφα καθώς και την λήψη σχετικών εγγυήσεων.      

 

 Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών 

Ο εν λόγω κίνδυνος αντιµετωπίζεται µέσω της δυνατότητας µετακύλησης της αύξησης αυτής στην τιµή 

πώλησης των παραγοµένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιµη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία.  

 

Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Οι οργανωτικές υποδοµές που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή. Η εταιρία πετυχαίνει  

να διαφοροποιεί τα προϊόντα της από τον υφιστάµενο ανταγωνισµό. Προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων, η αναγνωρισιµότητα του ονόµατος της 

εταιρείας και η ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προµηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  
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Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριµένους πελάτες  

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος αντιµετωπίζεται από την εταιρεία µέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς 

του πελατολογίου της, και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσµατικότερης κατανοµής των 

πωλήσεών της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όµως κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ως 

χαµηλός. 

 

Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι πολύ χαµηλός, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν παράγει 

συγκεκριµένο καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων βιοµηχανιών 

παραγωγής ποικίλων προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγµένης ευελιξίας και της  

προσαρµοστικότητας που την διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους 

τοµείς µεγαλύτερου ενδιαφέροντος και καλύτερων προοπτικών.  

 

Κίνδυνος ταµειακών ροών 

∆εν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς η εταιρία δηµιουργεί θετικές ταµειακές ροές από οργανικές 

δραστηριότητες και η διαχείριση των ταµειακών εισροών και εκροών πραγµατοποιείται µε απόλυτη επιτυχία και 

σε µόνιµη βάση, και µε τον τρόπο αυτό η αντίστοιχη ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.   

 

6. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης  

Η εταιρία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης ωστόσο έχει την δυνατότητα 

ν� απευθύνεται στο ερευνητικό τµήµα της µητρικής εταιρείας µέσω του οποίου η µητρική εταιρεία στοχεύει στην 

διαρκή βελτίωση και αναβάθµιση των παραγοµένων προϊόντων του οµίλου αλλά και στην παραγωγή νέων 

προϊόντων. Το τµήµα αυτό απασχολεί ένα ικανό επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 

τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον τοµέα της παραγωγής µεταλλικών προϊόντων και να προσαρµόζεται σε 

αυτές, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό τις εταιρίες του οµίλου ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 

Επίσης η εταιρία προωθεί την πώληση και εξέλιξη των προϊόντων της µε την χρήση ειδικών συµβουλών και 

µελετών που εκπονούνται από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της µητρικής εταιρίας. 

 

7. Υποκαταστήµατα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 

 

8. Αλλά σηµαντικά γεγονότα  

Από τη λήξη της κλειοµένης χρήσεως 2008 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν 

συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η όλη πορεία 

των εργασιών της Εταιρίας βαίνει οµαλά. 
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9. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Σύµφωνα µε τον ισολογισµό της κλειόµενης χρήσης το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση διαµορφώνεται στο 

ποσό των € 640.067,28 το οποίο προτείνεται να διανεµηθεί ως εξής : 

 

Τακτικό αποθεµατικό 23.369,38 

Πρώτο µέρισµα 0,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 616.697,90 

Σύνολο 640.067,28 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα της Εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα, και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

διαµορφώνονται στις αγορές,  προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος. 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διατηρεί ακράδαντη την πεποίθησή της ότι η ισχυρή επιχειρηµατική της δοµή, οι 

σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από την Εταιρεία τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε πάγια 

στοιχεία, και βεβαίως η στοχευµένη προσήλωση της Εταιρείας σε συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους µε 

µεσοπρόθεσµη προοπτική, παρέχουν την σταθερή και ασφαλή βάση για την συνέχιση και ενδυνάµωση της µέχρι 

σήµερα σταθερής αναπτυξιακής της πορείας και της ενίσχυσης της µακροχρόνιας αξίας της προς όφελος των 

πελατών, των εργαζοµένων, των συνεργατών και των µετόχων της.   

 

Θεσσαλονίκη, 15/03/2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α∆Τ ΑΕ 045313 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της 

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. � ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 

είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 

την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 

µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 

την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και 

τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

_____________________ 

Γεώργιος ∆εληγιάννης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791 
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Στοιχεία Ισολογισµού 

Ποσά σε € Σηµ. 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 1.734.414,34 1.204.224,42 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 2.891,19 3.166,08 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 7.992,70 778,44 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.4 6.000,00 6.000,00 

  1.751.298,23 1.214.168,94

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέµατα 6.5 1.364.644,60 867.313,56 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.6 3.777.278,05 3.369.243,57 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 1.007.994,72 434.789,48 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 83.561,56 95.678,75 

  6.233.478,93 4.767.025,36

Σύνολο ενεργητικού  7.984.777,15 5.981.194,30
   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους   

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 540.000,00 540.000,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 6.9 228.246,52 228.246,52 

Λοιπά αποθεµατικά 6.9 51.762,18 32.218,49 

Κέρδη εις νέον 6.9 640.067,28 296.297,51 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.460.075,98 1.096.762,52
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.10 10.922,38 12.627,49 

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.14 256.764,72 0,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.11 349.759,78 271.027,67 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  617.446,88 283.655,16

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.12 2.333.952,57 1.929.854,06 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 275.640,82 193.282,75 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.14 3.118.177,58 2.318.390,47 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.15 179.483,32 159.249,34 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  5.907.254,29 4.600.776,62

Σύνολο υποχρεώσεων  6.524.701,17 4.884.431,78

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  7.984.777,15 5.981.194,30
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Στοιχεία Κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Ποσά σε €  Σηµ.
01/01 - 

31/12/2008 
01/01 - 

31/12/2007  

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες    

Πωλήσεις  7.332.353,84  5.715.450,93 

Κόστος Πωληθέντων 6.16 5.935.993,81  -4.680.340,29 

Μικτό Κέρδος  1.396.360,03  1.035.110,64

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6.18 81.763,28 40.805,07 

Έξοδα διοίκησης 6.17 -213.440,14 -178.620,59 

Έξοδα διάθεσης 6.17 -269.045,35 -182.040,98 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 6.18 -48.813,98  -53.515,84 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων  946.823,83 661.738,30

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.19 6.993,22  2.966,41 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.19 -238.203,08  -170.028,85 

Κέρδη προ φόρων (ζηµίες χρήσης)  715.613,97 494.675,86

 Φόροι  6.20 -226.669,14 -146.636,56 

Κέρδη µετά από φόρους (ζηµίες χρήσης)  488.914,83 348.039,30

Κατανέµονται σε:    

Μετόχους Εταιρείας  488.914,83  348.039,30 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ)  2,7162  1,9335 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  725.658,19 425.740,45

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 

 
01/01 - 

31/12/2008 
01/01 - 

31/12/2007  

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη χρήσης προ φόρων  715.613,97 494.675,86

Πλέον / µείον προσαρµογές για :   

Αποσβέσεις χρήσης 221.165,64 124.427,03 

Προβλέψεις 27.914,88 49.393,74 

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -272,23 -3.142,94 

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων -49.282,89 -10.457,32 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 231.209,86 167.062,44 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες   

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων -497.331,04 -206.064,98 

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων  -737.018,08 -1.064.879,32 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) 643.799,84 339.658,64 

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -462.579,93 -137.055,21 
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 0,00 217.485,00 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -238.203,08 -170.028,85 

Φόρος εισοδήµατος / ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  -5.870,75 -136.163,18 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -150.853,81 -335.089,09

   

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -768.443,43 -602.231,52 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 17.636,00 11.000,00 

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 6.993,22 2.966,41 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -743.815,21 -588.265,11

   

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 240.000,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 7.602.614,88 5.692.105,68 

Εξοφλήσεις τραπεζικών δανείων -6.594.063,05 -5.023.961,06 
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Μερίσµατα πληρωθέντα -126.000,00 -47.374,45 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 882.551,83 860.770,17

   
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) -12.117,19 -62.584,04 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 95.678,75 158.262,79 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 83.561,56 95.678,75
 
 

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης (ποσά εκφρασµένα σε €) 

 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ 300.000,00 228.246,52 25.214,09 2.637,06 556.097,67
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2007  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 
Σχηµατισµός Αποθεµατικών από 

αποτελέσµατα µετά φόρων 0,00 0,00 7.004,40 -7.004,40 0,00 

Μερίσµατα Πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 -47.374,45 -47.374,45 
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 

01/01-31/12/2007 0,00 0,00 0,00 348.039,30 348.039,30 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 240.000,00 0,00 7.004,40 293.660,45 540.664,85 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2007 540.000,00 228.246,52 32.218,49 296.297,51 1.096.762,52
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2008      
Σχηµατισµός Αποθεµατικών από 

αποτελέσµατα µετά φόρων 0,00 0,00 19.145,06 -19.145,06 0,00 
Μεταβολή αποθεµατικών από αλλαγή 

αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 0,00 398,63 0,00 398,63 

Μερίσµατα Πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 -126.000,00 -126.000,00 
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 

01/01-31/12/2008 0,00 0,00 0,00 488.914,83 488.914,83 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 19.543,69 343.769,77 363.313,46 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2008 540.000,00 228.246,52 51.762,18 640.067,28 1.460.075,98

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 Η MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1998, µε την αρχική επωνυµία 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε.». 

Κατόπιν της εξαγοράς της από την MEVACO  Α.Ε. µετονοµάστηκε σε «MEVACO BΟΡΕΙΟΥ EΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.». 

 Με αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 20.000.000 δρχ, διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες µετοχές, σήµερα ανέρχεται σε 

€ 540.000,00 διαιρούµενο σε 180.000 ονοµαστικές µετοχές. Οι ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις είναι εµβαδού 

5.000m2. Η εταιρεία µέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, κατάφερε να έχει µία σηµαντική ανάπτυξη, 

αυξάνοντας κάθε χρόνο τον κύκλο εργασιών της. Ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών θερµοσιφώνων και 

boiler, ακόµη σε συνεργασία µε άλλη εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταικά πάρκα για λογαριασµό της 

∆.Ε.Η., προσπαθώντας έτσι να διευρύνει το αντικείµενό της έτσι ώστε αυτό να περιλαµβάνει και εργασίες 

πέραν του βασικού αντικειµένου, που να έχουν όµως σχέση µε την ηλιακή ενέργεια. Το τακτικό προσωπικό 

αριθµεί σαράντα επτά άτοµα και κατά την θερινή σεζόν προστίθενται 5-8 εργαζόµενοι σύµφωνα µε τις 

ανάγκες παραγωγής. 

 Στις αρχές του 2001 µεταβιβάστηκε το 67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην MEVACO Β.Ε.  

Α.Ε.,  εταιρείας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο Αθηνών µε υγιή οικονοµικά στοιχεία. Η εταιρεία µε την στήριξη 

της µητρικής και την προβλεπόµενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος, προσπαθεί να ξεχωρίσει στο 

κλάδο που κυρίως αποτελείται από πολλές µικρές εταιρείες. 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 Το αντικείµενο της εταιρείας περιλαµβάνει την παραγωγή των παρακάτω προϊόντων:  

 Κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, boiler, µεταλλικών σκελετών και άλλων µεταλλικών προϊόντων. Λοιπό 

χονδρικό εµπόριο. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες , την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧA) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών του όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB. 

Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην Εταιρία και είναι 

σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧA) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή 
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των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 4.3. 

 

2.1 Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρία είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη χρήση. 

 

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και αντικατάσταση υφιστάµενων προτύπων 

 

2.2.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί 

σε ισχύ και δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 αλλά δεν έχουν 

εφαρµογή στην Εταιρία. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 : ∆.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή 
Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους 

απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. 

Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της 

παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε συµµετοχικούς 

τίτλους η λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και 

υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007,ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 

Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η 

Μαρτίου 2007,πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του 

δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για 
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συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν 

καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 

Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος της 

υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης 

της υποδοµής. Γι αυτό τον λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να 

προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της ∆ιερµηνείας. 

Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα µε τα 

υπόλοιπα ∆.Π.Χ.Α. . Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε 

αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα 

µε την Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 4). 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Νωρίτερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά 

υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι 

ανέφικτη. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14: ∆.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι 

οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου 

καθορισµένων παροχών Το θέµα µελέτης της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε 

πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται 

ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που χρησιµοποιείται στο ∆.Λ.Π. 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα 

οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το 

όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η 

αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν πλεόνασµα. Η ∆ιερµηνεία 

επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης 

που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 εφαρµόζεται 

για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί 

πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η 

∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 και στο ∆.Π.Χ.Α. 7 � Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών 
Περιουσιακών Στοιχείων 
Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόµηση από την κατηγορία 

επενδύσεων προς εµπορία σε άλλες κατηγορίες, µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς και την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα 

προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες 
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γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις οργανισµών που εφαρµόζουν τις προαναφερθείσες 

τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39. 

 

2.2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα 

πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις και τις οποίες η εταιρία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

 

Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

 

∆.Λ.Π. 23: Κόστος ∆ανεισµού  
Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει 

σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη 

δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια 

στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες 

ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε 

κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Νωρίτερη εφαρµογή του επιτρέπεται. 

 
∆.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της 

καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. 

µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). 

Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης 

συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται 

αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 

στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
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Με βάση την υπάρχουσα δοµή της εταιρίας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 

αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω 

Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 23 δεν έχει ακόµα προσδιορισθεί. Όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο 

του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

Αυτό αναµένεται να επηρεάσει την επιµέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα στα πλαίσια 

της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας. Η µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πολιτική αφορούσε στην 

άµεση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης µε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Η αλλαγή 

στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική 

στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό 

κόστος έναντι αποσβέσεων). 

 
Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  
Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του 

κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε 

συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις 

του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρίας. 

 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  
Το αναθεωρηµένο πρότυπο εφαρµόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συµβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή 

µεταγενέστερα και εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει 

αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρµογή 

της µεθόδου αγοράς (Purchase Method) και έχει σηµαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες 

θα συµβούν την 1 Ιουλίου 2009 ή µεταγενέστερα. 

 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις  
Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου 

σε µια θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηµατοοικονοµικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση 

εκτιµά ότι το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις εταιρίας.  
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∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο �puttable� 
Με βάση τη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την 

ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που 

έχουν καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Η εταιρία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 

στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 
∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση   
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/07/2009.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 
Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 2008».Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου  

2009 ή µεταγενέστερα. Η εταιρία εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 23 Κόστος ∆ανεισµού θα 

επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές της εταιρίας. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό του κόστους 

δανεισµού σε σχέση µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται την 1 

Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα, παρ� όλα αυτά οι προβλέψεις της ∆ιοίκησης δείχνουν ότι η επίδραση δε θα 

είναι σηµαντική. Μικρότερες τροποποιήσεις έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η ∆ιοίκηση της εταιρίας 

εκτιµά ότι η επίδραση δε θα είναι σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits 

«πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή 

προϊόντων/ υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από 

τρίτο µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας 

πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η 
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η 

αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το 

γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  
Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε 

αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 

υπεργολάβων. 

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν 

την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 

γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 
Εξωτερικού 
Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία 

µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή 

καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 

αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά 

πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη 

διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 

προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 

καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία 

εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, 

ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις 

εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 

εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2008. Νωρίτερη 

εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές 

Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα 

πληρωτέα µερίσµατα. 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει 

λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και 

της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από 

τις επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερη 

εφαρµογή της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 

(όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 

(όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν 

επιτρέπεται. 

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει 

από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η 

επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε 

σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα 

παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του 

πελάτη µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 

ταυτόχρονα).  

Η Ε∆∆ΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την 

αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 

γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο 

πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που 

λαµβάνονται από τους πελάτες.  

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις 

µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  
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3. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρίας και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα 

ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:  

 

!!!! Φόροι εισοδήµατος 

Η εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου 

βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό 

αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά 

αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις 

για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

 

!!!! Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για 

τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της 

εταιρίας σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος 

λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική 

ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός 

αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι 

ανείσπρακτη.  

 

!!!! Ενδεχόµενα γεγονότα 

Η εταιρία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. 

Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της 

εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που 

σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει 
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κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρίας στο µέλλον.  

 

! Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η αναλογιστική 

µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 

αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη 

εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους.  

 

! Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

∆εκεµβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη 

χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  

 

! Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως η 

∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα ταµειακής ροής και 

να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των µελλοντικών 

ταµειακών ροών 

 

4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

 
4.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 3, χρησιµοποιούνται λογιστικές 

εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι 

εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

4.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 

άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές 
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4.3 Ενοποίηση 

Η εταιρία ανήκει στον όµιλο της  «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», η οποία µετέχει στο µετοχικό της 

κεφάλαιο κατά 67%. 

Η MEVACO A.E. ακολουθεί την µέθοδο της ολικής ενοποίησης των δεδοµένων της εταιρίας σε αυτά 

του οµίλου. 

 

4.4 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόµισµα»).  

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 

4.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Ακίνητα 

Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις εύλογες αξίες τους, µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

 

Λοιπά ενσώµατα Πάγια 

Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους, µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 10-65 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 10-25 έτη 
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Αυτοκίνητα 6-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός  3-10 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  

 

4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα Άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα, τα οποία αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 4 χρόνια. 

 

4.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο 

ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 

της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά 

από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 

είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής του. 

 

4.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη 
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επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων:  

• ∆άνεια και απαιτήσεις,  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση 

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία 

κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση 

του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

 

∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το 

κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

4.9 Αποθέµατα  

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά την συνήθη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων 

δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

 

4.10 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για 

µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, 

δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση 

το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
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4.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και 

τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

4.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

4.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των 

αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρούνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 

όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
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υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 

κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως 

αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

4.14 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Η 

εταιρία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του 

εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συµβατική 

υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω 

ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη 

της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, 
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αναγνωρίζεται είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα 

έξοδο. 

• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 

πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο 

και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε 

βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση 

που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα 

στην περίοδο ωρίµανσης. 

 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται 

όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 

λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε 

βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η 

αποτίµηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων 

που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει 

αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται 

λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

4.15 Επιχορηγήσεις 

Η εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους 

όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή συσχετισµού των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 



 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

33

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου του ενεργητικού.  

 

4.16 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται 

κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών 

είναι πιθανή. 

 

4.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα µέσα 

στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

-Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων αναγνωρίζονται 

όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη 

της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 

ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 

προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 

της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
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4.18 Λειτουργικές Μισθώσεις 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

4.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

 

5. ∆ιαχείριση κινδύνων 

 
5.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές 

αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταµειακών ροών. 

Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων 

καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προµηθειών και µετά ταύτα άµεση 

προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. 

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 

 2008 2007  
Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων    
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 83.561,56 95.678,75 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.777.278,05 3.369.243,57 
Σύνολο 3.860.839,61 3.464.922,32 

 

Η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Η πολιτική της εταιρίας είναι να 

συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει 

της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Ο έλεγχος 

πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί η εταιρία περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών και άλλων 

τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης αν υπάρχουν καθώς και την λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή 

αναλύσεων µε λογικό κόστος. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι 
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πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις 

εκάστοτε συνθήκες. Επίσης όπου είναι δυνατόν λαµβάνονται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων. 

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή 

άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία θεωρείται αµελητέος.  

 

5.3 Κίνδυνος αγοράς 

 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Παρότι η εταιρία δραστηριοποιείται στο εξωτερικό η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται 

από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή αφενός µεν διότι όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ, 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και 

αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πάντως σε κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την τρέχουσα 

χρήση τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

ii) Κίνδυνος τιµής 

Η εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προµηθεύεται από 

τρίτους. Ο εν λόγω κίνδυνος αντιµετωπίζεται µέσω της δυνατότητας µετακύλησης της αύξησης αυτής στην 

τιµή πώλησης των παραγοµένων προϊόντων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται και είναι ευχερώς αξιοποιήσιµη 

λόγω του τρόπου παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι της παραγωγής προϊόντων κατά παραγγελία. 

 

iii) Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων - Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσµων και 

µακροπροθέσµων επιτοκίων. ∆εδοµένου ότι το σύνολο του δανεισµού της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσµος και 

κυµαινόµενου επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονοµική διεύθυνση της εταιρίας σε 

µόνιµη βάση, σε σχέσεις µε τις τάσεις που επικρατούν σχετικά µε αυτά.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +2% ή �2% (2007: +/-1%). Οι αλλαγές 

στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
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iv) Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις  

Οι οργανωτικές υποδοµές που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο πιθανούς ανταγωνιστές τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αλλοδαπή. Η εταιρία πετυχαίνει  

να διαφοροποιεί τα προϊόντα της από τον υφιστάµενο ανταγωνισµό. Προς την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης συντελούν η ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων, η αναγνωρισιµότητα του ονόµατος της 

εταιρείας και η ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προµηθευτών όσο και σε επίπεδο πελατών.  

 

v) Κίνδυνος εξαρτήσεως της εταιρείας από συγκεκριµένους πελάτες  

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος αντιµετωπίζεται από την εταιρεία µέσω της προσπάθειας περαιτέρω διασποράς του 

πελατολογίου της, και της προσπάθειας ορθολογικότερης και αποτελεσµατικότερης κατανοµής των πωλήσεών 

της τόσο ανά  γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας όσο και ανά πελάτη, πλην όµως κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ως χαµηλός. 

 

vi) Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης      

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι πολύ χαµηλός, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν παράγει συγκεκριµένο 

καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι τροφοδότης κατόπιν παραγγελίας άλλων βιοµηχανιών παραγωγής ποικίλων 

προϊόντων. Επίσης η Εταιρεία λόγω της ανεπτυγµένης ευελιξίας και της  προσαρµοστικότητας που την 

διακρίνει, διαθέτει την δυνατότητα να διεισδύει κατά περίπτωση σε νέους τοµείς µεγαλύτερου ενδιαφέροντος 

και καλύτερων προοπτικών. 

 

5.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίµων και 

ισοδυνάµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του µέσω της ύπαρξης επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που 

πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία 

βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2008 για την εταιρία 

αναλύεται ως εξής: 

  2008 2007 

  Ποσά σε  χιλ. € +2% -2% +1% -1%

Αποτέλεσµα χρήσης -39,6 +39,6 -19,5 +19,5 

Καθαρή Θέση -39,6 +39,6 -19,5 +19,5 
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 Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είχε ως 

εξής : 

 

 

 

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

5.5 Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα έσοδα  της εταιρίας και κατ� επέκταση οι ταµειακές του ροές δεν επηρεάζονται από µεταβολές 

επιτοκίων. Επιπλέον Η εταιρία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό του που να επηρεάζονται από 

διακυµάνσεις επιτοκίων, παρά µόνο κάποια βραχυπρόθεσµα επενδυτικά στοιχεία εξασφαλισµένης απόδοσης.  

 

 

 

Ποσά σε χιλ.€ 2008 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 3.086 32 209 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0 0 0 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 2.334 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 228 227 0 0 

Παράγωγα 0 0 0 0 

Σύνολο 5.648 259 209 0

   

Ποσά σε χιλ.€ 2007 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών

6 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη

Τραπεζικός ∆ανεισµός 2.318 0 0 0 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0 0 0 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 1.930 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 159 147 0 0 

Παράγωγα 0 0 0 0 

Σύνολο 4.407 147 0 0
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5.6 Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά 

κατηγορία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 Σε χιλ. € 2008 2007

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0 0 

Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 0 0 

Σύνολο 0 0

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 0 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 0 0 

Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 3.777 3.369 

Λοιπές απαιτήσεις 1.008 435 

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 84 96 

Σύνολο 4.869 3.900

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 209 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 398 271 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 0 0 

Σύνολο 607 271

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.118 2.318 

Εµπορικές υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.334 1.930 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 179 159 

Σύνολο 5.631 4.407
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5.7 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης � επιχειρηµατικοί τοµείς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, boiler, µεταλλικών σκελετών 

και άλλων µεταλλικών προϊόντων. 

 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές 

δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις της 

εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής : 

 

  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΙΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 6.609.041,64 5.347.617,46 1.261.424,18 5.523.268,88 4.522.963,83 1.000.305,05
ΧΩΡΕΣ 
ΕΝΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  655.365,00 533.092,10 122.273,00 192.014,55 157.239,29 34.775,26
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 67.947,10 55.284,25 12.662,85 167,50 137,16 30,34

Σύνολο 7.332.353,84 5.935.993,81 1.396.360,03 5.715.450,93 4.680.340,29 1.035.110,64
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Τα ενσώµατα πάγια αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσης και στη συνέχεια αποµειώνονται κατά το 

ποσό των αποσβέσεών τους. Για τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους 

και η υπολειµµατική αξία τους και σύµφωνα µε αυτά διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. ∆εν υπάρχουν 

υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι 

δανεισµού. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 Κτίρια 

Μηχανήµατα & 
Τεχ. 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία 164.773,57 679.318,12 30.100,45 49.656,80 0,00 923.848,94 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας -2.931,39 -155.891,94 -11.799,56 -20.471,00 0,00 -191.093,89 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2007 161.842,18 523.426,18 18.300,89 29.185,80 0,00 732.755,05 

Μικτή Λογιστική αξία 191.811,57 1.186.494,02 22.260,45 63.410,03 45.785,12 1.509.761,22 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας -9.236,88 -257.850,43 -10.781,87 -27.667,62 0,00 -305.536,80 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2007 182.574,69 928.643,59 11.478,58 35.742,44 45.785,12 1.204.224,42 

Μικτή Λογιστική αξία 301.199,12 1.837.613,17 41.760,45 73.332,06 109.387,55 2.363.292,50 
Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας -17.873,76 -450.436,38 -13.339,36 -37.841,11 -109.387,55 -628.878,18 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2008 283.325,36 1.387.176,93 28.421,09 35.490,96 0,00 1.734.414,34 

       
Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2007 161.842,18 523.426,18 18.300,89 29.185,80 0,00 732.755,05 

Προσθήκες 27.038,00 516.130,07 0,00 13.753,26 45.785,12 602.706,45 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 -2.379,26 0,00 0,00 0,00 -2.379,26 

Πωλήσεις � Μειώσεις 0,00 -6.574,91 -7.840,00 0,00 0,00 -14.414,91 

Αποσβέσεις -6.305,49 -106.706,00 -2.265,82 -7.196,62 0,00 -122.905,13 
Λοιπές τακτοποιήσεις 
αποσβέσεων 0,00 4.747,51 3.283,51 0,00 0,00 8.462,22 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2007 182.574,69 928.643,59 11.478,58 35.742,44 45.785,12 1.204.224,42 

Προσθήκες 0,00 671.860,00 19.500,00 11.722,00 63.602,43 766.684,43 

Πωλήσεις � Μειώσεις 0,00 -20.740,70 2.557,49 -1.800,00 0,00 -22.540,70 

Αποσβέσεις -8.636,88 -196.861,37 0,00 -10.571,79 0,00 -218.627,53 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 4.275,40 0,00 398,30 0,00 4.673,70 

Μεταφορές 109.387,55 0,00 0,00 0,00 -109.387,55 0,00 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2008 283.325,36 1.387.176,93 28.421,09 35.490,95 0,00 1.734.414,34 
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6.2 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα Άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαµβάνουν αποκλειστικά αγορασθέν λογισµικό 

και αναλύονται ως εξής: 

Μικτή Λογιστική αξία 16.282,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -11.594,00 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 4.688,01 

Μικτή Λογιστική αξία 16.282,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -13.115,97 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.166,08 

Μικτή Λογιστική αξία 18.042,06 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας -15.150,87 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.891,19 

  

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 4.688,00 

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις -1.521,93 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.166,08 

Προσθήκες 1.760,01 

Αποσβέσεις -2.034,90 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.891,19 

 

 

6.3 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 31/12/2008 31/12/2007 

 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Άϋλα Στοιχεία του Ενεργητικού 1.790,45 0,00 0,00 0,00 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 -7.591,71 0,00 -1.563,56 

Καθαρή Θέση    

Αποθεµατικά 0,00 -885,84 0,00 -1.284,48 
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Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 469,61 0,00 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 13.079,00 0,00 3.156,87 0,00 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.600,79 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 16.470,25 -8.477,55 3.626,48 -1.660,32 

Συµψηφισµός -8.477,55 0,00 -2.848,04 0,00 

Σύνολο 7.992,70 0,00 778,44 0,00
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2008 ίσος µε 25%. 

Το 2008 δηµοσιεύτηκε ο Ν.3697/2008 σύµφωνα µε τον οποίο για τις χρήσεις 2010-2014 οι φορολογικοί 

συντελεστές θα µειώνονται κατά µία µονάδα ανά χρήση. Η αναβαλλόµενη φορολογία της εταιρίας έχει 

υπολογισθεί λαµβάνοντας υπόψη την µεταβολή αυτή. Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό 

δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 
6.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

∆οσµένες Εγγυήσεις 6.000,00 6.000,00 
 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να επιστραφούν 

την επόµενη χρήση. 

 

6.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

Εµπορεύµατα 39.723,99 40.829,40 

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 747.973,27 607.227,11 

Παραγωγή σε εξέλιξη 16.524,00 9.764,00 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες � αναλώσιµα 
υλικά- ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 560.423,34 209.493,05 

Σύνολο 1.364.644,60 867.313,56 
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6.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 701.637,53 751.128,53  

Γραµµάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00  

Επιταγές Εισπρακτέες  3.172.000,16 2.662.154,69  

Επιταγές σε καθυστέρηση 18.113,00 15.813,00  

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -114.472,64 -59.852,65 

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις 3.777.278,05 3.369.243,57 
 

Η ανάλυση των απαιτήσεων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται ακολούθως: 

  
Ποσά σε χιλ. € 31.12.2008 31.12.2007 
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης:     

Λιγότερο από 3 µήνες 2.330.645,25 2.059.141,00 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 1.153.341,66 1.152.570,06 

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 291.198,49 157.532,51 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 2.092,65 0,00 

Σύνολο 3.777.278,05 3.369.243,57  
 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο για φόρους  939.392,77 370.172,71  

Λοιπές απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 409.500,00 0,00  

Χρεώστες διάφοροι 98.984,01 64.616,77  

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 1.447.876,78 434.789,48 
 

 

6.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας 

έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 83.561,56 95.678,75  
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6.9 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 180.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

€ 3,00 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 540.000. 

 

ii) ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής :  

 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 228.246,52 228.246,52 

 

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών της εταιρείας, έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ  
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
απαλ. από τη 
φορ. έσοδα 

Αφορολόγητα και 
Αποθεµατικά 

ειδικών διατάξεων Σύνολο 
Υπόλοιπο την  01 Ιανουαρίου 
2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 2.793,62 3.144,75 19.275,72 25.214,09
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2007  
 - Σχηµατισµός Αποθεµατικών 
από καθαρά κέρδη χρήσης 7.004,40 0,00 0,00 7.403,03 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 9.798,02 3.144,75 19.275,72 32.218,49
Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2008     
- Μεταβολή αποθεµατικών από 
αλλαγή αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0,00 398,63 0,00 398,63 
 - Σχηµατισµός Αποθεµατικών 
από καθαρά κέρδη χρήσης 19.145,06 0,00 0,00 19.145,06 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 
2008 28.943,08 3.543,38 19.275,72 51.762,18

 

Το τακτικό αποθεµατικό έχει σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εµπορικού Νόµου 2190/1920. 

Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά ειδικών διατάξεων περιλαµβάνονται και αφορολόγητες εκπτώσεις  

και λοιπά αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων. 

 

iv) Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

 31/12/2008 31/12/2007 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 640.067,28 296.297,51  
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6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Στους εργαζοµένους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του ν.2112/20 κατά την 

αποχώρηση αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της 

νοµικής δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης και το ύψος της κατά 

την κλειόµενη χρήση ανέρχεται συνολικά σε € 10.922,38. Αναλυτικά έχουµε: 

 31/12/2008 31/12/2007 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:    

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 10.922,38 12.627,49  

    

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:    

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού -1.705,11 2.641,09  

 

                                    31/12/2008  31/12/2007  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.956,74 2.231,65 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 645,68 409,44 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 13.151,92 0,00 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις/ λοιπές τακτοποιήσεις -17.458,85 0,00 

Κόστος κλειόµενης χρήσης -1.705,11 2.641,09

  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής:        

 31/12/2008 31/12/2007 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,5% 4,1%  

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,0% 4,0%  

Πληθωρισµός 2,0% 2,0%  

 

6.11 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

 Το υπόλοιπο των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων αναλύεται: 

 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007

Λοιπές προβλέψεις  48.000,00 64.000,00

Έσοδα εποµένων χρήσεων (Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων) 349.759,78 207.027,67

Σύνολο 397.759,78 271.027,67
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Η επιχορηγήσεις παγίων για την τρέχουσα χρήση 2008 αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2008 31/12/2007  

  

Την 1η Ιανουαρίου  207.027,67 0,00 

Εισπραχθείσες κατά την διάρκεια του έτους  192.015,00 217.485,00  

Αναγνωρισµένες στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων 49.282,89 10.457,32  

Την 31η ∆εκεµβρίου  349.759,78 207.027,67 

Μακροπρόθεσµες 349.759,78 207.027,67  

Βραχυπρόθεσµες  0,00  0,00  

Σύνολο 349.759,78 207.027,67 

 

 

6.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007  

Προµηθευτές  850.314,71 338.466,80  

Προκαταβολές πελατών 5.072,63 4.660,72  

Επιταγές πληρωτέες 1.478.565,23 1.586.726,54  

Σύνολο 2.333.952,57 1.929.854,06 
 

 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το IFRS 7, παρατίθεται 

ακολούθως: 

  

Ποσά σε χιλ. € 31.12.2008 31.12.2007 

Αναµενόµενος χρόνος πληρωµής:     

Λιγότερο από 3 µήνες 1.918.174,63 1.412.116,59 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 415.777,94 517.737,47 

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 0,00 0,00 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 

Σύνολο 2.333.952,57 1.929.854,06 
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6.13 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, χωρίζονται σε τρέχουσες υποχρεώσεις από 

φόρο εισοδήµατος και σε υποχρεώσεις από φόρους προηγούµενων χρήσεων και αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

Υποχρεώσεις από Φόρους  275.640,82 193.282,75  

 Υποχρεώσεις από φόρους προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00  

Σύνολο 275.640,82 193.282,75  

 

 

6.14 Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

 

Ο τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007  

Τραπεζικός δανεισµός 3.326.942,30 2.318.390,47  

 

Ο διαχωρισµός σε µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο έχει ως εξής: 

 31/12/2008 31/12/2007 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός 208.764,72 0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 208.764,72 0,00 

   

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόµενη χρήση 

74.268,56 

 

0,00 

Τραπεζικός δανεισµός 3.043.909,02 2.318.390,47 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.118.177,58 2.318.390,47 

    

Σύνολο δανείων                    

3.326.942,30 

2.318.390,47 

 

Το σταθµισµένο µέσο επιτόκιο δανεισµού ανήλθε σε 7% περίπου για την κλειόµενη χρήση και 5,7% 

για τη χρήση 2007. Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις. 
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6.15 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 52.143,57 52.405,62 

Πιστωτές διάφοροι  127.339,75 106.843,72 

Σύνολο 179.483,32 159.249,34 
 
 
6.16 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 
 31/12/2008 31/12/2007 

Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο 
ως έξοδο 

 
4.057.298,92 3.140.782,82 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 894.037,52 763.480,98 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
 453.530,45 341.120,52 

Παροχές τρίτων 
 287.762,26 192.695,85 

Φόροι τέλη 
 1.221,86 11.812,41 

∆ιάφορα έξοδα 
 36.998,67 107.242,12 

Αποσβέσεις παγίων 
 205.144,13 100.810,78 

Προβλέψεις 
 0,00 22.394,81 

Σύνολο 5.935.993,81 4.680.340,29
 

 

6.17 Έξοδα διάθεσης / διοίκησης 

 

Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
 31/12/2008 31/12/2007 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 
 77.661,13 90.275,83 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 
 30.231,28 40.334,91 

Παροχές  τρίτων 
 21.995,47 22.784,82 

Φόροι και τέλη 
 0,00 1.396,73 

∆ιάφορα έξοδα 
 131.733,44 12.680,57 

Αποσβέσεις 
 7.424,02 11.920,11 

Προβλέψεις 
 0,00 2.648,02 

Σύνολο 269.045,35 182.040,98
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Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της Εταιρείας και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € 
 31/12/2008 31/12/2007 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 
 77.661,14 88.579,62 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 
 50.508,25 39.577,05 

Παροχές  τρίτων 
 23.497,65 22.356,71 

Φόροι και τέλη 
 14.739,30 1.370,48 

∆ιάφορα έξοδα 
 38.436,31 12.442,31 

Αποσβέσεις παγίων 
 8.597,49 11.696,14 

Προβλέψεις 
 0,00 2.598,26 

Σύνολο 213.440,14 178.620,59
 

 
6.18 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης 

 
 31/12/2008 31/12/2007 

Άλλα λειτουργικά έσοδα    

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων  8.852,62 10.267,16 

Εσοδα παρεποµένων ασχολιών  20.434,21 15.704,08 

Έσοδα από προβλέψεις  0,00 0,00 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  49.438,98 10.517,69 

Έκτακτα κέρδη  3.037,47 4.316,14 

Σύνολο 81.763,28 40.805,07

 
 

  

Άλλα λειτουργικά έξοδα  

Προβλέψεις χρήσης 
 44.727,46 0,00 

Έκτακτα έξοδα 
 1.321,28 11.918,74 

Έκτακτες ζηµιές 
 2.765,24 1.173,20 

Λοιπά έξοδα 
 0,00 18.671,25 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
 0,00 21.752,65 

∆ιεταιρικές απαλοιφές  
 0,00 0,00 

Σύνολο 48.813,98 53.515,84
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6.19 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής :  

Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα : 
 

  

-Τραπεζών 
 6.993,22 2.966,41 

  

Χρηµατοοικονοµικών έξοδα : 
 

  

- Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 
 238.203,08 170.028,85 

 

 

6.20 Φόρος Εισοδήµατος  

Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στα κέρδη της.  

Η σχέση µεταξύ του αναµενόµενου φορολογικού εξόδου, βασιζόµενου στον πραγµατικό φορολογικό 

συντελεστή της εταιρίας, και του φορολογικού εξόδου που πραγµατικά αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων, έχει ως εξής: 

  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 

      

Φόρος χρήσης 174.271,45 136.163,18 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 59.243,33 9.000,00 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος  -6.815,64 1.473,38 

Σύνολο 226.669,14 146.636,56

  

Κέρδη προ φόρων 715.613,98 494.675,86

Συντελεστής Φόρου 0,25 0,25 

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου 178.903,50 123.668,97 

       

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 

φορολογία 
    

 - Αναµορφώσεις χρήσης 1.295,84 13.967,59 

   

 - Προσαρµογές για µεταβολή στον συντελεστή φόρου από 

25% σε 20% 
-12.743,53 0,00 

 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 59.243,33 9.000,00 

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου 226.699,14 146.636,56

 



 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την  χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

51

 

6.21 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις φόρου 

που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο κρίνονται ικανοποιητικές. 

 

 6.22 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

1) Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη 
 

  

Ποσά σε Ευρώ 
 

31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

 
  

Μητρική εταιρεία 
 

129.876,72 0,00 

 
 

  

 2) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

  

Ποσά σε Ευρώ 
 31/12/2008 31/12/2007

α) Αγορές  
   

Μητρική εταιρεία 
 110.402,78 21.351,92 

β)Πωλήσεις  
   

Μητρική εταιρεία 
 1.262,70 2.115,00 

 

 

6.23 Παροχές προς βασικά διοικητικά µέλη 

 Η παροχές προς τα βασικά διοικητικά µέλη της εταιρίας που δόθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

  31/12/2008 31/12/2007

∆ιοικητικού Συµβουλίου     

Αµοιβές ∆.Σ. από µισθωτές υπηρεσίες 0,00 18.797,52

Αµοιβές ∆.Σ. από παροχή υπηρεσιών 12.600,00 0,00

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 60.000,00 14.000,00

∆ιοικητικών Στελεχών  
Αµοιβές ∆ιοικητικών Στελεχών από µισθωτές υπηρεσίες 0,00 0,00

Σύνολο 72.600,00 32.979,52
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Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

Μερίσµατα Πληρωθέντα 35.280,00 0,00

  

6.24 Κέρδη ανά µετοχή 

Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους 

επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 

Ποσά σε € 

01/01 - 
31/12/2008 

01/01 - 
31/12/2007 

Κέρδη προ φόρων 715.613,97 494.675,86 

Φόρος εισοδήµατος -226.699,14 -146.636,56 

Κέρδη µετά από φόρους (1) 488.914,83 348.039,30

   

 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (2)  180.000 180.000

  

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (ευρώ /µετοχή):  (1)/(2)  2,7162 1,9336 

 

 
 
6.25 ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

  

Τη χρήση 2008 η εταιρεία δεν παρουσίασε διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

6.26 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης του 2008 και 2007, 

ήταν: 

 31/12/2008 31/12/2007 

Υπάλληλοι  14 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό  33 

Σύνολο 40 47 
 

 

6.27 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/03/2009 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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