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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» 
  

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ΑΛΟΥΦΥΛ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής 
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και την 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς 
και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, 
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη 
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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α  και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
 

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 15511 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ 
14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107 
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ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

  Σηµ. 01/01 - 31/12/09  01/01 - 31/12/08 
      
Πωλήσεις  4α 6.679.935  7.995.763 
Κόστος πωληθέντων  4γ (8.331.115)  (9.382.717) 
Μικτό κέρδος   (1.651.180)  (1.386.954) 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  4β 493.514  432.152 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  4δ (10.014)  (59.212) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  4ε (315.368)  (179.528) 
Ζηµίες από λειτουργικές δραστηριότητες   (1.483.048)  (1.193.542) 
      
Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα   4στ (62.115)  (112.905) 
Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα   4στ -  22 
Ζηµίες προ φόρων   (1.545.163)  (1.306.425) 
      
Φόροι εισοδήµατος  5 (9.403)  (80.962) 
Καθαρή ζηµία   (1.554.566)  (1.387.387) 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   -  - 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά 
από φόρους   (1.554.566)  (1.387.387) 
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ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
  Σηµ.   31/12/09  31/12/08 

       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:      
 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 6  23.367.917  23.816.281 
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7  27.848  18.550 
 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  50.000  50.000 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   23.445.765  23.884.831 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό:      
 Αποθέµατα 9  2.606.164  3.005.239 
 Εµπορικές απαιτήσεις 10  30.226  29.603 
 Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές 11  153.065  107.712 
 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 12  9.084  29.457 
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.798.539  3.172.011 
       
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   26.244.304  27.056.842 

       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια κεφάλαια      
 Μετοχικό κεφάλαιο 13  8.712.951  8.712.951 
 Αποθεµατικά 14  93.720  67.531 
 Ζηµίες εις νέο   (4.715.818)  (3.135.063) 
    4.090.853  5.645.419 
      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:      
 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 15  120.162  87.605 
 Επιχορηγήσεις παγίων 16  6.358.969  6.675.693 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   -  33.533 
 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5  317.239  307.836 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   6.796.370  7.104.667 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:      
 Εµπορικές υποχρεώσεις 17  13.397.736  12.248.290 
 Λοιπές βραχ/σµες υποχρ. και δεδουλευµένα έξοδα 18  514.345  592.644 
 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19  1.390.000  1.390.000 
 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 20  55.000  75.822 
 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων   15.357.081  14.306.756 
       
 Σύνολο υποχρεώσεων   22.153.451  21.411.423 
       
 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   26.244.304  27.056.842 
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ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2009 – 31/12/2009 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 Σηµ.  
01/01 - 

31/12/09 
01/01 - 

31/12/08 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Ζηµίες χρήσεως προ φόρων  (1.545.163) (1.306.425) 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 4η, 6 1.097.049 1.027.049 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 4η, 7 12.184 450 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4στ 62.115 112.905 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4στ - (22) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 4β, 16 (316.724) (358.067) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 4δ, 11 453 7.760 
Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων 4γ,  9 608.419 537.385 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 4ζ, 15 77.278 39.216 
  (4.389) 60.251 
(Αύξηση) / Μείωση σε:    
Αποθέµατα  (209.344) (143.018) 
Εµπορικές απαιτήσεις  (623) (29.493) 
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές  (45.805) 495.504 
Αύξηση / (Μείωση) σε:    
Εµπορικές υποχρεώσεις  1.149.445 1.238.451 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα  (84.138) 206.403 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  (33.534) 33.533 
Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 15 (44.721) (16.150) 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  56.275 99.573 
Φόροι εισοδήµατος καταβεβληµένοι  20.822 8.924 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  649.794 1.736.984 
    
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 (648.685) (1.349.527) 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (21.482) (19.000) 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4στ - 22 
Είσπραξη επιχορηγήσεων 16 - 332.767 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (670.167) (1.035.738) 
    
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εξοφλήσεις µακροπροθέσµων δανείων  - (733.336) 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  - (733.336) 
    
Καθαρή  (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (20.373) (32.090) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 12 29.457 61.547 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 12 9.084 29.457 
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ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2009 – 31/12/2009 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

  
Μετοχικό 

 Κεφάλαιο (σηµ. 13) 
Αποθεµατικά 

(σηµ. 14) 
Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 
      

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2009  8.712.951 67.531 (3.135.063) 5.645.419 
      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 01/01-31/12/2009  - - (1.554.566) (1.554.566) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - - - 
Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - (1.554.566) (1.554.566) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  (σηµ. 14)  - 26.189 (26.189) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2009  8.712.951 93.720 (4.715.818) 4.090.853 

      
      
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2008  8.712.951 - (1.680.145) 7.032.806 
      
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 01/01-31/12/2008  - - (1.387.387) (1.387.387) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - - - 
Συγκεντρωτικές Συνολικές Ζηµίες µετά από φόρους  - - (1.387.387) (1.387.387) 
Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν. 3299/04  (σηµ. 14)  - 67.531 (67.531) - 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008  8.712.951 67.531 (3.135.063) 5.645.419 



ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Η «ΑΛΟΥΦΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» («η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 2001 
(ΦΕΚ 11170/17.12.2001), µε έδρα την Βιοµηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς. Η 
Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό µητρώου 
50454/55/Β/01/10. Η διάρκειά της είναι ορισµένη για 50 χρόνια και λειτουργεί στα 
νοµοθετικά πλαίσια που ορίζει συνολικά ο νόµος περί ανωνύµων εταιριών.  
 
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι η παραγωγή και 
εµπορία κάθε είδους διελασµάτων και ελασµάτων αλουµινίου βιοµηχανικών και άλλων 
χρήσεων, η επεξεργασία, κατεργασία και εµπορία των προϊόντων αυτών και παρεµφερών 
προϊόντων µεταλλικής πλαστικής ή ελαστικής υφής, η παραγωγή και εµπορία κάθε είδους 
εξαρτηµάτων και µηχανηµάτων συνδεόµενων µε την χρηστική µετάπλαση των 
προαναφερόµενων αγαθών σε αρχιτεκτονικά ή βιοµηχανικά αντικείµενα, η συµµετοχή ή 
συγχώνευση σε οποιεσδήποτε εταιρίες µε παρεµφερή σκοπό, καθώς και η συνεργασία µε 
αυτές και τέλος η ανάληψη αντιπροσωπειών επιχειρήσεων µε παρεµφερή σκοπό.  
 
Οι µέτοχοι της Εταιρίας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 
 
ΜΕΤΟΧΟΣ 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 99,979% 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ   0,014% 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΛΩΝΑ  0,007% 

Σύνολο 100% 
 
   
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενσωµατώνονται της Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις που συντάσσονται από τη Μητρική Εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. η οποία είναι 
εισηγµένη στο Χ.Α. 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, για 
την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της 26 Μαρτίου 2010 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων.  
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), 
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
καθώς και σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιερµηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων του Σ∆ΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 31 
∆εκεµβρίου 2009. ∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες προτύπων που να έχουν 
εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους.  
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους.  

 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε 
σηµαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς 
και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός 
ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση 
µε τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες  τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 
τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται 
συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 
αναµενόµενα υπό εύλογες συνθήκες. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν υπάρχουν 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι 
τοµείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις 
είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στις σηµειώσεις 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 15 και 24γ. 
 
Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην 
κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για τη 
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων 
προτύπων και διερµηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 
 
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες 
κατά την 1 Ιανουαρίου 2009:  

 
� ∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών (εφαρµόζεται 1 Ιουλίου 2008) 
� ∆ιερµηνεία 15 Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας (εφαρµόζεται 1 

Ιανουαρίου 2009) 
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� ∆ιερµηνεία 16 Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 
(εφαρµόζεται 1 Οκτωβρίου 2008) 

� ∆ιερµηνεία 9 Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 
39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (Τροποποίηση) (εφαρµόζεται 
30 Ιουνίου  2009) 

� ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 
(Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
(Τροποποίηση) (εφαρµόζεται 1 Ιανουαρίου 2009) 

� ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (Τροποποίηση) 
(εφαρµόζεται 1 Ιανουαρίου 2009) 

� ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται 1 Ιανουαρίου 2009) 
� ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) (εφαρµόζεται 1 

Ιανουαρίου 2009) 
� ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεώρηση) (εφαρµόζεται 1 

Ιανουαρίου 2009) 
� ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) και ∆ΛΠ 1 

(Τροποποίηση) όσον αφορά τα ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο) (εφαρµόζεται 1 Ιανουαρίου 2009) 

� ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεώρηση) (εφαρµόζεται 1 Ιανουαρίου 2009) 
� Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008) 
� ∆ιερµηνεία 18 Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται 1 Ιουλίου 

2009) 
 
Η επίπτωση της υιοθέτησης των παραπάνω προτύπων ή διερµηνειών στις οικονοµικές 
καταστάσεις ή τη δραστηριότητα της Εταιρίας, περιγράφεται παρακάτω: 
 

• ∆ιερµηνεία 13, ‘Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών’ . Η ∆ιερµηνεία 13 απαιτεί όπως τα 
ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως 
ένα ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς 
µέρος της εύλογης αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και καταχωρείται  
κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά. Η 
Εταιρία έχει συµπεράνει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις εφόσον δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα. 

 
• ∆ιερµηνεία 15, ‘Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας’ . Η ∆ιερµηνεία 15 

παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης 
περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή 
του ∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται 
το έσοδο από την κατασκευή. Η διερµηνεία έχει αναδροµική ισχύ. Η διερµηνεία 15 δεν έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας εφόσον η Εταιρία δεν 
δραστηριοποιείται στον τοµέα αυτό. 
 
∆ιερµηνεία 16, ‘Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό’ . Με 
τη διερµηνεία αυτή διευκρινίζεται ο λογιστικός χειρισµός κατά την αντιστάθµιση καθαρής 
επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα παρέχεται καθοδήγηση 
προκειµένου για την αναγνώριση του συναλλαγµατικού κινδύνου ο οποίος χρήζει λογιστικής 
αντιστάθµισης στα πλαίσια της αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 
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εξωτερικό, για το επίπεδο σε έναν όµιλο όπου τα µέσα αντιστάθµισης µπορούν να 
διακρατώνται ως αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης και το πως µπορεί µια εταιρεία να 
προσδιορίσει το κέρδος ή τη ζηµία από συναλλαγµατικές διαφορές, αναφορικά τόσο µε την 
καθαρή επένδυση όσο και µε το µέσο αντιστάθµισης, το οποίο πρόκειται να ανακυκλωθεί 
κατά τη ρευστοποίηση της καθαρής επένδυσης. Η διερµηνεία 16 δεν είχε επίδραση στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις εφόσον η Εταιρία δεν κατέχει επενδύσεις σε εκµεταλλεύσεις στο 
εξωτερικό. 

 
• ∆ιερµηνεία 18 Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό ενσώµατων παγίων 
που λαµβάνονται από πελάτες ή χρηµατικά διαθέσιµα προκειµένου για την κατασκευή 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Έχει εφαρµογή µόνο στα εν λόγω πάγια τα οποία 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να συνδέσουν τον πελάτη σε ένα δίκτυο ή να του παράσχουν 
µελλοντική πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες ή και τα δύο. Η διερµηνεία 18 δεν είχε 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και 

στη ∆ιερµηνεία 9 Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων 
Η τροποποίηση της διερµηνείας 9 απαιτεί από µια εταιρεία να εξετάζει κατά πόσο ένα 
ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από το κύριο συµβόλαιο σε περίπτωση 
επαναταξινόµησης ενός υβριδικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε περιστάσεις οι οποίες 
υφίσταντο κατά την µεταγενέστερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµέρας που η εταιρεία έγινε 
αρχικά µέρος της συµφωνίας και της ηµέρας οποιονδήποτε τροποποιήσεων του συµβολαίου 
οι οποίες επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις χρηµατικές ροές του συµβολαίου. Το ∆ΛΠ 
39 αναφέρει τώρα ότι εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο δεν µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα τότε το υβριδικό µέσο µπορεί να παραµείνει εξολοκλήρου στην κατηγορία της 
εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις έχουν αναδροµική ισχύ. Η 
τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧA 2, ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ . Η 

τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, µε την 
εισαγωγή του όρου ‘µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται 
από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 
αντιµετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• ∆ΠΧΑ 8, ‘Λειτουργικοί Τοµείς’ . Το ∆ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, ‘Οικονοµικές 
Πληροφορίες Κατά Τοµέα’ και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τις 
οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα.  Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται 
είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Το πρότυπο αυτό δεν 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’ . Η τροποποίηση 
αυτή απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τον 
κίνδυνο ρευστότητας. Σύµφωνα µε αυτή την τροποποίηση απαιτείται η γνωστοποίηση των 
επιµετρήσεων ευλόγων αξιών βάσει των πηγών δεδοµένων, χρησιµοποιώντας µια ιεραρχία 
τριών επιπέδων για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται σε εύλογες αξίες. 
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Επιπλέον, απαιτείται συµφωνία µεταξύ του αρχικού και τελικού υπολοίπου για την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του επιπέδου 3, όπως επίσης και σηµαντικές 
µεταφορές µεταξύ των επιπέδων επιµέτρησης της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση αυτή 
διευκρινίζονται επίσης οι απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις του κίνδυνου ρευστότητας 
αναφορικά µε τις συναλλαγές παραγώγων καθώς και περιουσιακών στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για διαχείριση ρευστότητας. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1,  ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ . Το 
αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους. Εισαγάγει µια καινούργια κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων 
και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα» (“comprehensive income”). Η παρουσίαση µπορεί να γίνει σε µία ενιαία 
κατάσταση ή σε δύο συνδεδεµένες καταστάσεις. Επίσης απαιτεί να παρουσιάζονται από την 
αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε  µια τρίτη  στήλη στον ισολογισµό, 
τυχόν επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων 
λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρία έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των 
οικονοµικών της καταστάσεων για το 2009 και έχει επιλέξει την παρουσίαση µιας ενιαίας 
κατάστασης για την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ και ∆ΛΠ 1, 

‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ όσον αφορά τα ‘Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)’ . Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να εξαλειφθεί ο περιορισµός για ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας να κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια.  Η τροποποίηση αυτή δεν είχε σηµαντική επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, ‘Κόστος ∆ανεισµού’ .  Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 

23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για αναγνώριση του 
κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που 
πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου.  Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να 
κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου 
που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που 
πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια 
σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την 
πώλησή του. Η Εταιρία ακολουθούσε την πολιτική εξοδοποίησης του συνόλου του κόστους 
δανεισµού. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, η Εταιρία υιοθέτησε την 
αλλαγή από την ηµεροµηνία εφαρµογής του και µελλοντικά. Συνεπώς, το κόστος δανεισµού 
που αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η 
έναρξη κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά. Παρόλα αυτά κατά την 
διάρκεια της χρήσεως δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις και ως εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καµία κεφαλαιοποίηση. 
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• Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό 
την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων.  
 

o ∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού µίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε 
το ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία, µετά από πώληση, 
διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική.  

 
o ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 

Η τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως 
συστατικό στοιχείο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  

 
o ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
39, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’, δεν κατατάσσονται 
αυτόµατα ως βραχυπρόθεσµα στοιχεία στον ισολογισµό.  

 
o ∆ΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µόνο οι οδηγίες εφαρµογής, που θεωρούνται 
αναπόσπαστο κοµµάτι ενός ∆ΠΧΑ, εφαρµόζονται υποχρεωτικά κατά την επιλογή 
λογιστικών πολιτικών.  

 
o ∆ΛΠ 10 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν µετά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού δεν θεωρούνται υποχρεώσεις.  

 
o ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια  

Τα ενσώµατα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των 
δραστηριοτήτων προορίζονται για πώληση µετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, 
µεταφέρονται στο λογαριασµό των αποθεµάτων κατά τη λήξη της περιόδου 
ενοικίασης οπότε και διακρατούνται προς πώληση. Οι εισπράξεις από την 
µεταγενέστερη πώληση εµφανίζονται ως έσοδα. Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το 
∆ΛΠ 7, ‘Καταστάσεις ταµειακών ροών’, όπου απαιτείται οι ταµιακές εκροές 
προκειµένου για την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να κατατάσσονται 
στην κατηγορία των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των 
λειτουργικών δραστηριοτήτων εµφανίζονται και οι ταµιακές εισροές από ενοίκια και 
µεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων.  

 
o  ∆ΛΠ 18 Έσοδα 

Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο ‘Άµεσα κόστη’ µε τον όρο ‘κόστος 
συναλλαγών’ όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 39.  

 
o  ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

Αναθεωρεί τον ορισµό του ‘κόστους προϋπηρεσίας’, της ‘απόδοσης περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος’ και των ‘βραχυπρόθεσµων’ και ‘άλλων 
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µακροπρόθεσµων’ παροχών σε εργαζοµένους προκειµένου να επικεντρωθεί στη 
χρονική στιγµή όπου η υποχρέωση πρόκειται να διακανονιστεί.  

 
o ∆ΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης 
∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε 
την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εµφάνισης τεκµαρτού επιτοκίου. 
Συνεπώς τεκµαίρεται τόκος και σε επιχορηγούµενα δάνεια, και συνεπώς 
εναρµονίζονται οι απαιτήσεις µε το ∆ΛΠ 39. Η διαφορά µεταξύ του ποσού που 
εισπράττεται και του προεξοφληµένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. Η 
τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή – για κρατικά δάνεια που εισπράττονται την 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  

 
o ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού 

Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό του ‘κόστους δανεισµού’ προκειµένου να 
ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του ‘κόστους δανεισµού’ σε ένα – το έξοδο τόκου 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο  
∆ΛΠ 39.  

 
 

o  ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές  
Στην περίπτωση που η µητρική εταιρεία αποτιµά µια θυγατρική της σε εύλογη αξία 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, ο χειρισµός 
αυτός συνεχίζεται και στην περίπτωση που µεταγενέστερα η θυγατρική 
κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση.  

 
o ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: (α) Στην περίπτωση που µια συγγενής επιχείρηση 
αποτιµάται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 µόνο οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 28 
αναφορικά µε τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σηµαντικών περιορισµών 
στην ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να µεταφέρει κεφάλαια στην εταιρεία σε 
µορφή ταµειακών διαθεσίµων ή αποπληρωµής δανείων έχουν εφαρµογή και (β) Για 
σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου αποµείωσης (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε 
αναστροφής ζηµιάς αποµείωσης), η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα 
µοναδικό περιουσιακό στοιχείο.–. Συνεπώς, σε περίπτωση αποµείωσης δεν 
χρειάζεται χωριστή κατανοµή της αποµείωσης στην υπεραξία η οποία εµπεριέχεται 
στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζηµία αποµείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση 
που η ανακτήσιµη αξία της επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση αυξάνεται. 
 

o ∆ΛΠ 29 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες  
Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά 
µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται σε ιστορικό κόστος π.χ. 
τα ενσώµατα πάγια.  
 

o ∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν µία κοινοπραξία αποτιµάται σε 
εύλογη αξία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, µόνο οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31 σχετικά µε 
την γνωστοποίηση των δεσµεύσεων του µέλους της κοινοπραξίας και της 
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κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά µε την περίληψη των οικονοµικών 
πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων έχουν εφαρµογή.  
 

o ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά 
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά µετοχή γνωστοποιούνται στις 
ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 33.  

 
o ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών προκειµένου για τον υπολογισµό της ‘εύλογης 
αξίας µείον κόστους πώλησης’, απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην 
περίπτωση χρησιµοποίησης της µεθόδου των προεξοφληµένων ταµειακών ροών 
προκειµένου για τον υπολογισµό της ‘αξίας λόγω χρήσης’.  

  
o ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως 

έξοδα όταν η εταιρεία αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης στα αγαθά ή 
λαµβάνει τις υπηρεσίες.  
 

- Καταργεί την αναφορά σε σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που 
υποστηρίζουν τη µέθοδο απόσβεσης άυλων παγίων µε περιορισµένη 
ωφέλιµη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον υπολογισµό λιγότερων 
σωρευµένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν µε την εφαρµογή 
της σταθερής µεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της µεθόδου απόσβεσης 
µε βάσει µονάδων παραγωγής.  

 
- Μία προκαταβολή µπορεί να αναγνωριστεί µόνο στην περίπτωση που η 

πληρωµή έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώµατος πρόσβασης 
στα αγαθά ή την παραλαβή των υπηρεσιών. 

 
o  ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση 

 
- ∆ιευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά µε τα παράγωγα – 

συγκεκριµένα, τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί 
ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθµισης µετά την αρχική αναγνώρισή τους – 
δεν θεωρούνται επαναταξινοµήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο µπορεί να 
µεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συµπεριληφθεί στην κατηγορία της 
‘εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων’ µετά την αρχική αναγνώριση. Οµοίως, 
όταν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
επαναταξινόµηση ως αποτέλεσµα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής µίας 
ασφαλιστικής εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 45 του ∆ΠΧΑ 4, 
‘Ασφαλιστήρια Συµβόλαια’, αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι 
επαναταξινόµηση.  

-  
- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρηµένου πραγµατικού επιτοκίου (σε αντίθεση 

µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο) κατά επιµέτρηση ενός χρεωστικού τίτλου 
µετά την παύση λογιστικής αντιστάθµισης της εύλογης αξίας.  
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o ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρµογής του (καθώς και το πεδίο εφαρµογής του 

∆ΛΠ 16) όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή 
αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα να 
ταξινοµούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση 
που εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό 
κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναµένει να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό κατασκευή 
επενδυτικό ακίνητο θα επιµετρηθεί στο κόστος έως τη στιγµή που θα 
καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του.  

- ∆ιευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο 
βρίσκεται υπό µίσθωση είναι ίση µε την τελευταία αποτίµησή του 
προσαυξηµένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισµένη υποχρέωση. 

 
o  ∆ΛΠ 41 Γεωργία 

 

- Αντικαθιστά τον όρο ‘κόστος σηµείου πώλησης’ µε τον όρο ‘κόστος 
πώλησης’.  

- Καταργεί την αναφορά στη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ-φόρου 
προκειµένου για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη 
χρήση είτε του προ-φόρου είτε του µετά-φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου 
ανάλογα µε την µέθοδο αποτίµησης που εφαρµόζεται. 

- Καταργεί την απαγόρευση να λαµβάνονται υπόψη οι ταµειακές ροές που 
απορρέουν από πρόσθετες µεταποιήσεις κατά την εκτίµηση της εύλογης 
αξίας. Αντιθέτως, λαµβάνονται υπόψη οι ταµειακές ροές που αναµένονται να 
δηµιουργηθούν από την ‘πιο σχετική αγορά’.  
 
 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 
 
• ∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 
Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος επιµέτρησης της υποχρέωσης και των σχετιζόµενων 
περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και 
το περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή. Η Εταιρία δεν αναµένει 
επίδραση της διερµηνείας αυτής στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον δεν έχει προβεί σε 
παρόµοιες διανοµές σε ιδιοκτήτες. 
 

• ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. 
Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 
επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο 
πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας 
προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή 
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αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα 
που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται 
αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
τροποποίηση αυτή.  Η Εταιρία δεν αναµένει ότι αυτή η διερµηνεία δεν θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 
 

• ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων 
εισφορών (τροποποίηση) 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν 
ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως 
περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η 
Εταιρία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 
Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). 
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την 
υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο 
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και το λογιστικό 
χειρισµό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν 
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή 
και µετά. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - 

Αντικείµενα κατάλληλα προς αντιστάθµιση 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει µέρος των 
µεταβολών στην εύλογη αξία ή της διακύµανσης των χρηµατοροών ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου ως αντισταθµισµένο αντικείµενο. Επίσης, η διερµηνεία αυτή 
καλύπτει τον χαρακτηρισµό του πληθωρισµού ως κίνδυνο προς αντιστάθµιση ή µέρος ενός 
τέτοιου κινδύνου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η Εταιρία δεν αναµένει ότι αυτή η 
τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει 
τέτοιου είδους αντισταθµίσεις. 
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• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 
ταξινόµηση και επιµέτρηση 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2013. Η Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση 
αυτή. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2010. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές 
αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία δεν 
αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις εφόσον 
δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 
2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός 
καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το 
υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα 
δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν 
ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο 
νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το 
νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η Εταιρία δεν αναµένει 
ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις εφόσον δεν έχει 
συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. 
 

• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να 
προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το 
δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον 
προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική 
αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρία δεν 
αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 
 

• Τον Απρίλιο του 2009 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ 
µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι 
ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των 
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οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. 

 
o ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών, εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 
∆ιευκρινίζεται ότι η εισφορά µιας επιχείρησης κατά το σχηµατισµό µιας 
κοινοπραξίας καθώς και συνενώσεις οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο δεν εντάσσονται 
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2, παρόλο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του 
∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο). Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα 
το ∆ΠΧΑ 3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 πρέπει να υιοθετηθεί 
επίσης νωρίτερα. 

 

o ∆ΠΧΑ 5 Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά µε τα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία και τις οµάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινοµηθεί ως 
κατεχόµενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι µόνο εκείνες που 
ορίζονται από το ∆ΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που ορίζονται από 
άλλα πρότυπα, εφαρµόζονται µόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για ανάλογα µη-
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

o ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. ∆ιευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό 
τοµέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να δηµοσιεύονται 
µόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις 
συµπεριλαµβάνονται σε επιµετρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον 
Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηµατικών Αποφάσεων.  

 

o ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Οι όροι µιας 
υποχρέωσης η οποία µπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγµή, σε διευθέτηση µέσω 
της έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του 
αντισυµβαλλοµένου, δεν επηρεάζουν την ταξινόµησή του. 
 

o ∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Ρητά αναφέρεται ότι 
µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου 
µπορούν να ταξινοµηθούν ως ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η 
τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει την παρουσίαση, στην κατάσταση ταµειακών ροών, 
του ενδεχόµενου τιµήµατος σε µια συνένωση επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε 
εντός του 2009 µε ταµειακή διευθέτηση.  

 
o ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση καταργεί τις ειδικές οδηγίες 
εφαρµογής αναφορικά µε την ταξινόµηση της γης ως µίσθωση έτσι ώστε να 
παραµείνουν µόνο οι γενικές οδηγίες εφαρµογής.  
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o ∆ΛΠ 18 Έσοδα. Το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε οδηγίες (οι οποίες συνοδεύουν το πρότυπο) 
προκειµένου να καθορίσει εάν µια εταιρεία ενεργεί ως κατ’ ουσία συµβαλλόµενος ή 
ως αντιπρόσωπος. Τα χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη είναι εάν η εταιρεία: 

 
- Έχει πρωταρχική ευθύνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 
- Επωµίζεται τον κίνδυνο των αποθεµάτων 
- Έχει ευχέρεια καθορισµού των τιµών 
- Επωµίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο  

 
o ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Με την 
τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η µεγαλύτερη µονάδα που επιτρέπεται να 
κατανεµηθεί η υπεραξία, η οποία αποκτήθηκε σε µια συνένωση επιχειρήσεων, είναι 
ο λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 8 πριν εφαρµοστούν οι κανόνες 
συγκέντρωσης για σκοπούς δηµοσίευσης. 

 

o ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.  ∆ιευκρινίζεται ότι οι µέθοδοι 
αποτίµησης που παρουσιάζονται προκειµένου για τον καθορισµό της εύλογης αξίας 
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποκτάται σε µια συνένωση 
επιχειρήσεων και το οποίο δεν διαπραγµατεύεται σε ενεργό αγορά είναι µόνο 
παραδείγµατα και δεν είναι περιοριστικές αναφορικά µε τη µέθοδο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 
3 (τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης 
νωρίτερα. 

o ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση, εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι: 

 
- Το δικαίωµα προπληρωµής θεωρείται στενά συνδεδεµένο µε το κύριο 

συµβόλαιο όταν η τιµή εξάσκησης ενός δικαιώµατος προπληρωµής 
αποζηµιώνει τον δανειζόµενο µέχρι κατά προσέγγιση την παρούσα αξία του 
χαµένου τόκου για το υπόλοιπο διάστηµα του κύριου συµβολαίου. 

 

- Η εξαίρεση σχετικά µε συµβόλαια µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή 
σε µια συνένωση επιχειρήσεων για την αγορά ή πώληση του αποκτώµενου 
σε µελλοντική ηµεροµηνία, εφαρµόζεται µόνο σε δεσµευτικά συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συµβόλαια παραγώγων όπου περεταίρω 
ενέργειες από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να ληφθούν (Εφαρµόζεται για όλα 
τα συµβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

 

- Κέρδη και ζηµίες σε αντισταθµίσεις ταµειακών ροών µιας µελλοντικής 
συναλλαγής η οποία τελικώς καταλήγει στην αναγνώριση ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε αντιστάθµιση ταµειακών ροών ήδη 
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αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων πρέπει να επαναταξινοµούνται 
στην περίοδο όπου οι αντισταθµισµένες µελλοντικές ταµειακές ροές 
επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζηµία (Εφαρµόζεται για όλα τα συµβόλαια που 
δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2010) 

 

o ∆ιερµηνεία 9 Επανεκτίµηση των ενσώµατων παραγώγων, εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Σ∆ΛΠ 
τροποποίησε το πεδίο εφαρµογής της διερµηνείας 9 προκειµένου να διευκρινίσει ότι 
δεν εφαρµόζεται σε πιθανές επανεκτιµήσεις, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, των 
ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτώνται κατά την συνένωση 
επιχειρήσεων µεταξύ εταιρειών ή επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο ή σχηµατισµό µιας 
κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που µια εταιρεία έχει υιοθετήσει νωρίτερα το ∆ΠΧΑ 3 
(τροποποιηµένο), η τροποποίηση του ∆ΛΠ 38 πρέπει να υιοθετηθεί επίσης νωρίτερα. 

 

o ∆ιερµηνεία 16 Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση αναφέρει ότι σε µια αντιστάθµιση καθαρής 
επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, τα µέσα αντιστάθµισης µπορούν να 
διατηρηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες εντός του οµίλου, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις το ∆ΛΠ 39 σχετικά µε τον χαρακτηρισµό, την 
τεκµηρίωση και την αποτελεσµατικότητα που συνδέονται µε την αντιστάθµιση σε 
καθαρή επένδυση.        

   
        

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρία κατά την προετοιµασία 
και σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω.  

 
(α)   Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 
νόµισµα της Εταιρίας.  

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την 
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις 
σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν της συναλλαγµατικές ισοτιµίες της 
ηµέρας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Κέρδη και ζηµιές από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια 
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της χρήσεως και κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε της 
υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

 
(β) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον της συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις 
αποµείωσης της αξίας τους. Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 2α, η Εταιρία αποτίµησε 
τα γήπεδα και κτίρια της εύλογες αξίες της οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό 
κόστος (deemed cost) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ.   

 
 Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την 
τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων 
φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο 
λειτουργικό και έτοιµο για µελλοντική χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως όπου πραγµατοποιούνται. Μεταγενέστερες 
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων όταν 
προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του.   

 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται 
στο κόστος της. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να 
ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του 
λειτουργία.  
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση της 
ακόλουθες ωφέλιµες ζωές ανά κατηγορίες παγίων:  
 
Πάγιο Ωφέλιµη Ζωή 
Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 30-40 χρόνια 
Μηχανήµατα 15-25 χρόνια 
Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-20 χρόνια 
Μεταφορικά Μέσα 5-8 χρόνια 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 χρόνια 

 
Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
προκειµένου να διαπιστώσει, εάν υφίστανται ενδείξεις για αποµείωση της αξίας της. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία της και όπου η λογιστική αξία της 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται 
πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να 
απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του.  

 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, όταν διατίθεται ή 
όταν  δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση της.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού 
εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
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(γ) Κόστος ∆ανεισµού: Η Εταιρία κεφαλοποιεί όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να 
κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού 
στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις.  

 
(δ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς 

πώληση: Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν 
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα 
πάγια που η Εταιρία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
ταξινόµησής τους ως «κρατούµενα προς πώληση». 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση» 
αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την 
ταξινόµησή τους ως κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το 
κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς 
πώληση» δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την 
πώληση και επανεκτίµηση των «κρατούµενων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων 
συµπεριλαµβάνεται στα «άλλα έσοδα» και «άλλα έξοδα», αντίστοιχα, στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
Η Εταιρία δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα 
προς πώληση. 
 

(ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι 
εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να 
αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία της 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του συγκεκριµένου περιουσιακού 
στοιχείου και εάν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη 
ζηµιά αποµείωσης, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης.  Η ανακτήσιµη αξία της 
περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα 
πώλησης της περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσεως (value in use). Εύλογη αξία 
µείον έξοδα πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση της περιουσιακού 
στοιχείου στα πλαίσια της αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν 
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 
άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση της περιουσιακού στοιχείου και από την 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µία επιχείρηση δεν έχει 
την δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό της περιουσιακού στοιχείου για το 
οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό 
της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 
 Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας έχουν αλλάξει. Της 
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 

(στ)  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 
λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 
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λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του 
λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 3 ετών. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε ετήσια βάση τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης της αξίας 
τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά 
από αποµείωση ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την 
ανακτήσιµη αξία του. 
 
∆απάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην χρήση που προκύπτουν. 
 

(ζ)  Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά 
την πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη της 
ξεχωριστού προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις». Η Εταιρία δεν 
έχει κεφαλαιοποιήσει έξοδα ανάπτυξης. 

 
(η)  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 επιχείρηση. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από της 
διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά της 
σε µία από της κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία της µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, 
• ∆άνεια και απαιτήσεις,  
• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη της, και  
• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
 

i. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία της µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε 
από της παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς 
σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι 
καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή 
δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που 
αποτελούν µέρος της χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
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Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από 
της µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία της µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

 
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 
 

ii. ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης της.  
 
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
iii.  Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την 
πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη της. 
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις της 
της κατηγορίας. 

 
iv. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από 
της ανωτέρω κατηγορίες.  
Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την 
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
Κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία δεν είχε επενδύσεις της 
της κατηγορίας. 

 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία της πλέον του κόστους 
συναλλαγής. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα της πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία της και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 
καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν 
ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία της πλέον 
των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά της άµεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στη εύλογη 
αξία της µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα 
της ταµειακές ροές από της επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει 
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους της κινδύνους και της ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από 
της µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία της µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από της τρέχουσες τιµές 
κλεισίµατος. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
τη χρήση τεχνικών αποτίµησης της ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη 
διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην 
κατηγορία ∆ιαθέσιµα της πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη 
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
της.  

 
Σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία εκτιµά εάν υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν 
ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα της πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά ή σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που 
είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα.  
 
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της 
αξίας της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά µη εφικτή την ανάκτηση του 
επενδυµένου κεφαλαίου στο εγγύς µέλλον.  
 
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην αποσβέσιµη 
αξία της, το ποσό της ζηµιάς από αποµείωση της αξίας της, υπολογίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας της και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  
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Τα έσοδα από τόκους και µερίσµατα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, 
καταχωρούνται της λογαριασµούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από 
µερίσµατα» αντίστοιχα. 
 

(θ)  Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη 
τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένη µε το 
υπολογιζόµενο κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόµενο κόστος που 
είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

 
Το κόστος κτήσεως των αγοραζόµενων αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο 
του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων συµπεριλαµβάνει τα 
άµεσα κόστη των υλικών, τα άµεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη κατανοµή των 
σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής σύµφωνα µε την κανονική 
παραγωγική δυναµικότητα. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 
 
Τα αναλώσιµα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα 
αποθέµατα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης της. 
 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε 
πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην  
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 
 

(ι)  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων 
εµφανίζονται στην ονοµαστική της αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα 
υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν 
των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η 
είσπραξη ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία 
κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά της πιθανολογούµενους 
σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να µη διαγράφεται 
καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν της οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή 
της. 
 

(κ)   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
περιλαµβάνουν τα µετρητά, της καταθέσεις όψεως και της βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 
µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων, περιλαµβάνονται για σκοπούς σύνταξης της 
κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείων των ταµειακών διαθεσίµων. 

 
(λ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών 

της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. 
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(µ)     Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόµενες υποχρεώσεις:  Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή µια εκροή πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσµευσης µπορεί να 
εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Όταν η Εταιρία αναµένει µια πρόβλεψη να καλυφθεί µε 
αποζηµίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για 
την είσπραξη της τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή 
απαίτηση. 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και 
προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται 
να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του 
χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας της αναµενόµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει της 
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, της κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται της οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται της 
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών 
ωφελειών είναι πιθανή. 

 
(ν)  Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού – Παροχές στο προσωπικό: Σύµφωνα µε τον 

Ν. 2112/20 η Εταιρία καταβάλλει της εργαζοµένους εφάπαξ αποζηµιώσεις, επί απόλυσης 
ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόµενων ποσών 
αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η υποχρέωση για παροχή σύνταξης στο 
προσωπικό της Εταιρίας, καλύπτεται από το ΙΚΑ και λοιπά αρµόδια κρατικά ταµεία. Οι 
εισφορές στα ταµεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
Οι εν λόγω εφάπαξ αποζηµιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία (βάσει του Ν. 
2112/20), εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit plan) µε 
βάση το ∆ΛΠ 19 «Παροχές της εργαζοµένους». Η εν λόγω υποχρέωση που καταχωρείται 
στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον της µεταβολές που προκύπτουν από τα µη 
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
µε τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων 
υποχρέωσης (projected unit credit method). Η υποχρέωση προσδιορίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη διάφορες παραµέτρους της, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός και 
συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 
 
Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος 
προσωπικού της συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το 
τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζηµιές και της όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες, που προκύπτουν από προσαρµογές της παραδοχές 
που χρησιµοποιήθηκαν για της ανωτέρω παραµέτρους, µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
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και τα οποία υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης κατά την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ισόποσα στη µέση 
εκτιµώµενη υπολειπόµενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 
περίπτωση που το δικαίωµα σε µεταβολές του προγράµµατος εξαρτάται από πρόσθετο 
χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα σε µία σταθερή βάση στη µέση περίοδο έως ότου τα 
οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές της της εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 
που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 
µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών 
πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρία δεν έχει νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου χαρακτήρα της της εργαζοµένους. 

 
(ξ) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως 

από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που 
χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 
υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της 
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το 
συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών 
της συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  
υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 
(ο) Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται µε την 

επιδότηση ενσώµατων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη 
εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρία θα συµµορφωθεί µε της 
όρους και της προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή της. Όταν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται της 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων µε ισόποσες ετήσιες δόσεις µε βάση την αναµενόµενη 
ωφέλιµη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η 
επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως 
που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηµατική βάση της 
δαπάνες της οποίες προορίζεται να αποζηµιώσει. Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων 
εµφανίζονται στα «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 
(π)  ∆ανειακές Υποχρεώσεις: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο 

αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα 
έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σηµαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα 
δάνεια αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη 
δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. 
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Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 
ή αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 
 Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρία έχει το 

δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(ρ)    Εµπορικές  και  λοιπές  υποχρεώσεις: Τα υπόλοιπα  προµηθευτών και  λοιπών 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται µε την εύλογη αξία της 
µελλοντικής πληρωµής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι 
εµπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί 
και συνήθως διακανονίζονται σε 30-120 ηµέρες. 

 
(σ)    Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται 

σύµφωνα µε της φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών 
της κάθε εταιρίας της αναµορφώνονται της φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους 
εισοδήµατος που προκύπτουν από της φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών 
και προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά της 
και υπολογίζεται σύµφωνα µε φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  

 
  Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον 
χρόνο καταλογισµού της, σε της της προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ της φορολογικής βάσης και της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόµενος 
φόρος εισοδήµατος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση της στοιχείου ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, τότε 
κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα 
κέρδη και ζηµίες και εποµένως δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για της της εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές, της µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και τα µεταφερόµενα 
δικαιώµατα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες και τα 
µεταφερόµενα δικαιώµατα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόµων µπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν 
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να 
χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
(τ)    Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και 

υπηρεσιών, απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), της επιστροφές 
και της εκπτώσεις. 
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 Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον 
αγοραστή όλους της ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 
κυριότητα των αγαθών και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι βέβαιη.  

  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν το ποσό του εσόδου και τα 
αντίστοιχα κόστη µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, τα οικονοµικά οφέλη 
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στάδιο ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. 

 
 Έσοδα από τόκους λογίζονται βάση µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από 

την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 
 
 Έσοδα από µερίσµατα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης της από 

της µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
(υ)    Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 
 
(φ)     Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρία ουσιωδώς 

όλους της κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου 
παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι 
πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων και της µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα 
σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια 
αποσβένονται µε βάση τη µικρότερη περίοδο από την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του 
παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης. 

 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και της κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα για λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Σε περίπτωση που σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή 
αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο στην οποία γίνεται η διακοπή της 
µίσθωσης. 
Η Εταιρία δεν είχε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2009 και 2008. 
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4. Έσοδα και Έξοδα 
 
α) Πωλήσεις 

 
  31.12.09 31.12.08 
Προϊόντα   5.298.511 6.833.154 
Α΄ ύλες και λοιπά Αποθέµατα  144.920 3.753 
Παροχή Υπηρεσιών  1.236.504 1.158.856 
Σύνολο  6.679.935 7.995.763 

 
β) Άλλα λειτουργικά έσοδα  

 
  31.12.09 31.12.08 
Επιδοτήσεις από ΟΑΕ∆  51.450 49.163 
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων παγίων 
(σηµ. 16) 

 
316.724 358.067 

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους  - 24.784 
Έσοδα σε συνδεόµενα µέρη (σηµ. 21)  122.193 - 
Λοιπά έσοδα  3.147 138 
Σύνολο   493.514 432.152 
 

γ) Κόστος πωληθέντων 
 
  31.12.09 31.12.08 
Αποσβέσεις (σηµ. 6)  987.950 997.916 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο  4.420.907 5.787.210 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 4ζ)  1.595.570 1.254.491 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  33.335 24.664 
Έξοδα σε συνδεόµενα µέρη (σηµ. 21)  41.071 4.181 
Παροχές τρίτων  1.080.386 979.659 
∆ιάφορα έξοδα  171.896 334.596 
Σύνολο  8.331.115 9.382.717 

 
Στο κόστος των αποθεµάτων της Εταιρίας, κατά την 31.12.2009, περιλαµβάνεται ποσό ύψους 
Ευρώ 608,4 χιλ. περίπου (31.12.2008: Ευρώ 537,4 χιλ. περίπου) που αφορά ζηµία από την 
αποτίµηση των αποθεµάτων τέλους χρήσης στην ρευστοποιήσιµη αξία τους. 
 
δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 

  31.12.09 31.12.08 
Αποσβέσεις  (σηµ. 6)  - 28.744 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 4ζ)  3.949 3.731 
∆ιαφηµίσεις  4.311 3.139 
Φόροι – τέλη  - 15.838 
Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις (σηµ. 11)  453 7.760 
∆ιάφορα έξοδα  1.301 - 
Σύνολο  10.014 59.212 
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ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 
  31.12.09 31.12.08 
Αποσβέσεις  (σηµ. 6&7)  121.283 839 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 4ζ)  112.905 30.108 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  24.162 22.310 
Έξοδα από συνδεόµενα µέρη (σηµ. 21)  2.914 2.514 
Ασφάλιστρα  7.396 - 
Παροχές τρίτων  2.451 10.653 
Φόροι – τέλη  40.793 104.929 
∆ιάφορα έξοδα  3.464 8.175 
Σύνολο  315.368 179.528 

 
στ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 
 
  31.12.09 31.12.08 
Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων   - 19.505 
Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων (σηµ. 19)  58.488 89.515 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  3.627 3.885 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων  62.115 112.905 
    
Τόκοι καταθέσεων όψεως   - 22 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων  - 22 
    
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   62.115 112.883 
 
 
ζ) Κόστος µισθοδοσίας 
 

  31.12.09 31.12.08 
Μισθοί – Ηµεροµίσθια  3.297.571 3.216.501 
Εργοδοτικές εισφορές  951.990 913.653 
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού  9.238 36.975 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (σηµ. 15)   77.278 39.216 
Σύνολο  4.336.077 4.206.345 
Μείον: Τιµολογηθείσες αµοιβές προσωπικού 
           στην Μητρική (σηµ. 21) 

 
2.623.653 2.918.015 

Καθαρό κόστος µισθοδοσίας  1.712.424 1.288.330 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 έχει ως 
ακολούθως: 
 
Άτοµα  31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2008 

Μισθωτοί   62  50 

Ηµεροµίσθιοι  121 142 

Σύνολο  183 192 
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η) Αποσβέσεις 
  

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
που έχουν καταχωρηθεί στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  1.097.049 1.027.049 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία   12.184 450 
Σύνολο (σηµ. 6&7)  1.109.233 1.027.499 

 
 

Οι ανωτέρω αποσβέσεις αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Κόστος πωληθέντων (σηµ. 4γ)  987.950 997.916 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (σηµ. 4δ)  - 28.744 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (σηµ. 4ε)  121.283 839 
Σύνολο (σηµ. 6&7)  1.109.233 1.027.499 

 
5. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

 
O φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της 
Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:  
  

  31.12.09 31.12.08 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (σηµ. 20)  - 55.000 
Φόρος περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων Ν. 3697/2008   - 29.746 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  9.403 (3.784) 
Σύνολο  9.403 80.962 

 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµοζόταν στην 
εταιρία έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 25%. 
Τον Σεπτέµβριο του 2008 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και πλέον ο συντελεστής 
φορολογίας για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 παραµένει είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) ενώ για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010-2014, ο 
φορολογικός συντελεστής θα µειώνεται κατά µια µονάδα για κάθε χρήση. Η Εταιρία 
λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, έχει 
αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως έσοδο από 
φόρο εισοδήµατος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τη συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του 
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή. 
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  31.12.2009 31.12.2008 
Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος  (1.545.163) (1.306.425) 
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή (2009: 25% , 2008: 25%) 

 
(386.291) (326.606) 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών  1.245 - 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή 

 
33.523 (143.694) 

Φορολογική επίδραση από φορολογική αναπροσαρµογή παγίων  - (225.622) 
Φορολογική επίδραση κερδών που δεν υπόκεινται στο φόρο  - - 
Φορολογική επίδραση ζηµιών για της οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

 
360.926 692.138 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις  - 55.000 
Φόρος περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων Ν. 3697/2008  - 29.746 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος 

 
9.403 80.962 

 
Σύµφωνα µε της διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου 
εισοδήµατος, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και 2009 ήταν 25%. 
 
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρµόζοντας τα λογιστικά 
κέρδη µε της φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που αναφέρονται σ’ 
αυτές θεωρούνται προσωρινές µέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από της 
φορολογικές αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης µε την οποία οι φορολογικές 
υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζηµιές που µεταφέρονται από προηγούµενες 
της, στο βαθµό που είναι αποδεκτές από της φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφισθούν 
µε τα κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν. 
 
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 
διαφορές χρησιµοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που 
µια απαίτηση πραγµατοποιείται ή µια υποχρέωση διακανονίζεται, λαµβάνοντας υπόψη της 
φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Η Εταιρία έχει φορολογικές ζηµίες ύψους Ευρώ 5,4 εκατ. περίπου 
(31.12.2008: Ευρώ 4,4 εκατ. περίπου) για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος 
φόρος ενεργητικού στη βάση ότι η διοίκηση δεν προβλέπει ότι θα υπάρχουν επαρκή 
µελλοντικά φορολογικά κέρδη, για την πραγµατοποίηση της απαίτησης από αναβαλλόµενους 
φόρους. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής: 
 
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2008 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
311.620 

Πίστωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  (3.784) 
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2008 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
307.836 

Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως  9.403 
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2009 (καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση) 

 
317.239 
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Η χρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος (αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση), στα αποτελέσµατα χρήσεως, περιέχει της προσωρινές φορολογικές διαφορές 
που προκύπτουν κυρίως από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε 
µελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για αναβαλλόµενους φόρους (αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από 
συγκεκριµένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά την πραγµατοποίηση 
της.  
 
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας συµψηφίζονται όταν 
υπάρχει νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού και οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήµατος εισπραττόµενους από την ίδια 
φορολογική αρχή. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας προέρχονται 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 

  

Αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση  

Αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

  31.12.2009 31.12.2008  31.12.2009 31.12.2008 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  251 23  - - 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  - -  (509.974) (664.274) 

Αποθέµατα  157.854 264.983  - - 

Απαιτήσεις  1.971 1.940  - - 

Επιχορηγήσεις  8.627 71.971  - - 

Πρόβλεψη αποζηµ. Προσωπικού  24.032 17.521  - - 

Σύνολο  192.735 356.438  (509.974) (664.274) 
Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση     (317.239) (307.836) 

 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος της Εταιρίας 
προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

  31.12.2009 31.12.2008 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία   (154.300) 41.241 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  (228) 2.759 

Αποθέµατα  107.129 (25.443) 

Απαιτήσεις  (31) (1.940) 

Επιχορηγήσεις  63.344 (19.014) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  (6.511) (1.387) 

Σύνολο  9.403 (3.784) 
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6. Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 
 
 

   
Οικόπεδα 

  
Κτίρια 

  
Μηχανήµατα 

 Μεταφορικά 
µέσα 

 Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση 

 Σύνολο 

               
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ               
1 Ιανουαρίου 2008  1.010.665  8.910.138  14.248.589  276.762  63.018  640.317  25.149.489 
Προσθήκες  -  8.435  621.000  22.100  77.542  620.450  1.349.527 

Μειώσεις  -  -  -  -  -  -  - 

Μεταφορές  -  308.738  662.038  -  -  (970.776)  - 

31 ∆εκεµβρίου 2008  1.010.665  9.227.311  15.531.627  298.862  140.560  289.991  26.499.016 
Προσθήκες  -  -  569.489  -  40.195  39.001  648.685 

Μειώσεις  -  -  -  -  -  -  - 

Μεταφορές  -  -  328.992  -  -  (328.992)  - 

31 ∆εκεµβρίου 2009  1.010.665  9.227.311  16.430.108  298.862  180.755  -  27.147.701 

 
 

              

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

              

1 Ιανουαρίου 2008  -  687.644  801.447  160.344  6.251  -  1.655.686 
Αποσβέσεις (σηµ.4η)  -  301.931  673.111  36.767  15.240  -  1.027.049 

Μειώσεις  -  -  -  -  -  -  - 

31 ∆εκεµβρίου 2008  -  989.575  1.474.558  197.111  21.491  -  2.682.735 
Αποσβέσεις (σηµ.4η)  -  309.195  737.980  37.167  12.707  -  1.097.049 

Μειώσεις  -  -  -  -  -  -  - 

31 ∆εκεµβρίου 2009  -  1.298.770  2.212.538  234.278  34.198  -  3.779.784 

               
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               

1 Ιανουαρίου 2008  1.010.665  8.222.494  13.447.142  116.418  56.767  640.317  23.493.803 
31 ∆εκεµβρίου 2008  1.010.665  8.237.736  14.057.069  101.751  119.069  289.991  23.816.281 
31 ∆εκεµβρίου 2009  1.010.665  7.928.541  14.217.570  64.584  146.557  -  23.367.917 

 
 
 Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2009. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 η Εταιρία δεν είχε συµβατικές 
υποχρεώσεις για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων. 
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7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01.01.2008 - 
Προσθήκες 19.000 
Υπόλοιπο 31.12.2008 19.000 
Προσθήκες 21.482 
Υπόλοιπο 31.12.2009 40.482 
 
  

Συσσωρεµένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 01.01.2008 - 
Αποσβέσεις χρήσεως 450 
Υπόλοιπο 31.12.2008 450 
Αποσβέσεις χρήσεως (σηµ. 4η) 12.184 
Υπόλοιπο 31.12.2009 12.634 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 18.550 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 27.848 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισµικά προγράµµατα και 
αποσβένονται βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 3 ετών. 

 

8. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας, οι οποίες εµφανίζονται στο κόστος, αναλύονται 
ως εξής: 

 
  31.12.09 31.12.08 
Εγγυήσεις ∆ΕΗ   50.000 50.000 

 

9. Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Εµπορεύµατα    
   Στο κόστος  615 615 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  - - 
Έτοιµα προϊόντα     
   Στο κόστος  955.066 1.223.020 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  549.734 910.505 
Α’ Ύλες, Αναλώσιµα     
   Στο κόστος  1.977.103 1.999.326 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  1.879.209 1.893.416 



ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  40 

Υποπροϊόντα και υπολείµµατα     
   Στο κόστος  336.215 842.211 
   Σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  172.471 201.318 
Αγορές υπό παραλαβή  4.750 - 
Σύνολο αποθεµάτων στην χαµηλότερη αξία 
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

 
2.606.164 3.005.239 

 
Κάθε µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης από την αποτίµηση των αποθεµάτων τέλους χρήσης 
στην ρευστοποιήσιµη αξία τους περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε 
ως έξοδα στο κόστος πωληθέντων. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008, είχε ως ακολούθως: 
 

   
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008  958.159 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 4γ)  537.385 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (435.610) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  1.059.934 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 4γ)  608.419 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη  (1.000.768) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  667.585 

 
Επί των αποθεµάτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
10. Εµπορικές απαιτήσεις 
 
 Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Πελάτες   30.226 29.603 

 
Επί των απαιτήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου, η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

   
  31.12.09 31.12.08 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένα 

 
633 29.503 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα    
< 30 ηµέρες  - - 

30 - 210 ηµέρες  - 100 
> 210 ηµέρες  29.593 - 

  30.226 29.603 
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11. Λοιπές απαιτήσεις & Προκαταβολές 
 
 Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
ΦΠΑ  29.844 8.062 
Προκαταβολές στο προσωπικό  1.580 2.494 
Προκαταβολές σε προµηθευτές – πιστωτές  43.989 31.747 
Προκαταβολές επί αποδώσει λογ/σµού  85 37 
Έξοδα επόµενων χρήσεων  1.966 2.485 
Απαίτηση από ΟΑΕ∆  83.814 70.645 
Λοιποί χρεώστες  - 2 
Υποσύνολο  161.278 115.472 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (8.213) (7.760) 
Σύνολο  153.065 107.712 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για λοιπές απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 
2009 και 2008, είχε ως ακολούθως: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008  - 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 4δ)  7.760 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  7.760 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 4δ)  453 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  8.213 

 
12. Χρηµατικά διαθέσιµα  
 
 Τα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Ταµείο  910 771 
Καταθέσεις όψεως  8.174 28.686 
Σύνολο  9.084 29.457 

 
Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασµένοι σε ευρώ και τοκίζονται µε 
κυµαινόµενα επιτόκια ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης και µε βάση τα µηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη 
λογιστική της αξία λόγω των κυµαινόµενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεών της.  
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13. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το εγκεκριµένο και πλήρες καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως 
ακολούθως: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο    
2.904.317 κοινές µετοχές ονοµ. αξίας 3 Ευρώ έκαστη   8.712.951 8.712.951 

  
14. Αποθεµατικά  
 

Τα αποθεµατικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
  31.12.09 31.12.08 
Aφορολόγητο Αποθεµατικό Ν. 3299/2004  93.720 67.531 

 
Στα Αφορολόγητα Αποθεµατικά της Εταιρίας έχει µεταφερθεί το σωρευτικό ποσό της 
απόσβεσης της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004 που αναγνωρίζεται κάθε χρήση στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος έτσι ώστε σε κάθε ηµεροµηνία που συντάσσονται 
οικονοµικές καταστάσεις, το άθροισµα του αναπόσβεστου υπολοίπου της επιχορήγησης κατά 
τα ∆ΠΧΑ πλέον του υπολοίπου του αποθεµατικού να ισούται µε το ποσό της επιχορήγησης, 
όπως αυτό εµφανίζεται στο λογαριασµό που τηρείται για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος. 
  

15. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 
 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   120.162 87.605 

 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση 
σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από το 
χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί 
κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε αν 
απολυόταν την ίδια µέρα.  
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής 
µελέτης.  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων 
για αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στη συνηµµένη Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και της χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2008 και την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα. 
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Η κίνηση της πρόβλεψης, για την Εταιρία αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως  87.605 64.539 
Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα (σηµ. 4ζ)  77.278 39.216 
Πληρωθείσες παροχές  (44.721) (16.150) 
Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως  120.162 87.605 

 
 

  31.12.09 31.12.08 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων   204.080 108.074 
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες  (83.918) (20.469) 
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

 120.162 87.605 

 
Η συνολική χρέωση για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήµατος της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Τρέχον κόστος υπηρεσίας  23.483 21.524 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  6.160 4.109 
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών  47.154 12.979 
Αναλογιστική ζηµιά (αναγνωρισθείσα)  481 604 
Σύνολο  77.278 39.216 

 
Το πρόσθετο κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται µε παροχές που πληρώθηκαν σε 
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόµατα αυτά δεν ήταν 
αναµενόµενα στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωµές 
παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεµατικών αντιµετωπίστηκαν ως πρόσθετη 
συνταξιοδοτική χρέωση.  
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των 
σχετικών προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης, έχουν ως εξής:  
 
  2009 2008 
Επιτόκιο προεξόφλησης  5,18% 5,70% 
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών  4% 4% 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή  2,5% 2,5% 
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία  18,40 19,36 
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16.  Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 

 
Η Εταιρία έχει λάβει επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι 
κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται 
στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόµενα έσοδα και µεταφέρονται ως έσοδα 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος µε την σταθερή µέθοδο και µε ετήσιους 
συντελεστές, ανάλογους µε τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων για τα 
οποία λήφθηκαν.  
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008  6.700.993 
Επιχορηγήσεις χρήσεως  332.767 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 4β)  (358.067) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  6.675.693 
Επιχορηγήσεις χρήσεως  - 
Έσοδο που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσµατα (σηµ. 4β)  (316.724) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  6.358.969 

 
17.  Εµπορικές υποχρεώσεις  
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  31.12.09 31.12.08 
Προµηθευτές (εκτός από συνδεµένες)  302.514 288.927 
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)  191.941 620.287 
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες (σηµ.21)  12.903.281 11.339.076 
Σύνολο  13.397.736 12.248.290 

 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε 
30-120 ηµέρες.  

 
18.  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα  
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες  225.529 225.262 
Παρακρατηµένοι πληρωτέοι φόροι  53.074 131.335 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  174.502 181.116 
∆εδουλευµένα έξοδα   61.240 54.931 
Σύνολο  514.345 592.644 
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19. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
 Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι 

εύλογες αξίες των δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα υπόλοιπα των βιβλίων, λόγω 
των κυµαινόµενων επιτοκίων και της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. Η Εταιρία, στις 
31.12.2009, δεν έχει χρησιµοποιήσει διαθέσιµα πιστωτικά όρια ύψους Ευρώ 610 χιλ. 
(31.12.2008: Eυρώ 610 χιλ. περίπου). 

 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις για τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια της  
Εταιρίας. Για την λήψη των τραπεζικών δανείων έχει εγγυηθεί η Μητρική Εταιρία 
(ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.). 
 
Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν  
4,1% (31.12.2008: 6,25%). Το συνολικό έξοδο για τόκους των βραχυπρόθεσµων δανείων για 
τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008, ανέρχονταν σε Ευρώ 58,5 χιλ. 
περίπου και Ευρώ 89,5 χιλ. περίπου αντίστοιχα και συµπεριλαµβάνεται στα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα στις συνηµµένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήµατος (σηµ. 
4στ). 

 
20.  Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 
 

Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.09 31.12.08 
Φόρος περαίωσης Ν. 3697/2008 (σηµ. 5)  - 29.746 
Πληρωµές φόρων  - (8.924) 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις  55.000 55.000 
Σύνολο  55.000 75.822 

 
      Η κίνηση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις έχει ως ακολούθως: 

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008  - 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5)  55.000 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  55.000 
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σηµ. 5)  - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009  55.000 
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21.  Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 

Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος εµφανίζονται έσοδα και κόστη, που προκύπτουν 
από συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και της Μητρικής της. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν 
πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Οι συνολικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ της Εταιρίας και της Μητρικής 
Εταιρίας και τα εκκρεµή ενδοεταιρικά υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2008 αναλύονται ως ακολούθως (σε χιλιάδες ευρώ): 

 
 

 
 
 
 

31η ∆εκεµβρίου 2008 

  
 

Πωλήσεις 
προς 

 
 

Αγορές 
από 

Έξοδα  
σε 

 
 

Τιµολ/σες    
 Αµοιβές σε 

 
 

Απαιτήσεις 
από  

 
 

Υποχρεώσεις 
προς  

 
Συνδεµένη Εταιρία 

 
Σχέση 

συνδεόµενα µέρη συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα µέρη 

        
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Μητρική 7.996 3.389 7 2.918 - 11.339 

 
 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
µετρητά. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται µεταξύ της Εταιρίας και της Μητρικής της ειδικές 
συµφωνίες ή συνεργασίες και οι µεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται µε τους εκάστοτε 
συνήθεις όρους, εντός του πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 
 
Εγγυήσεις Μητρικής Εταιρίας 
 
Για την λήψη των τραπεζικών δανείων έχει εγγυηθεί η Μητρική Εταιρία (ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.) 
µε συνολικό ποσό εγγυήσεων ύψους Ευρώ 2 εκατ. (31.12.2008: Ευρώ 2 εκατ. περίπου). 
 
 

31η ∆εκεµβρίου 2009  Πωλήσεις   
προς 

Αγορές 
από 

Έξοδα  
σε 

Τιµολ/σες    
 Αµοιβές σε 

Έσοδα 
από 

Απαιτήσεις 
από  

Υποχρεώσεις  
προς  

Συνδεµένη Εταιρία Σχέση συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη  

συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

 συνδεόµενα 
µέρη 

συνδεόµενα 
µέρη 

         
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Μητρική 6.679 2.599 34 2.624 122 - 12.892 
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε. Θυγατρική της 

ΑΛΟΥΜΥΛ 
- - 9 - - - 11 

ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε. Θυγατρική της 
ΑΛΟΥΜΥΛ 

- - 1 - - - 1 

Σύνολο  6.679 2.599 44 2.624 122 - 12.903 
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22. Στόχοι και πολιτικές προγράµµατος διαχείρισης 
χρηµατοοικονοµικού  κινδύνου 

 
        Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Η Εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρίας έχει 
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί 
στην χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρίας. 
 
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής 
∆ιαχείρισης του Οµίλου ΑΛΟΥΜΥΛ η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες 
τις εταιρίες του Οµίλου,  συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς 
χρηµαταγορές και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται η Εταιρία. Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης δεν εκτελεί 
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις 
εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε στόχο την 
αντιστάθµιση ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρία δεν συµµετέχει σε χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυµάνσεις συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
   
Η έκθεση της Εταιρίας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές 
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που αφορούν εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η διοίκηση 
της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από την διαφοροποίηση  
συναλλαγµατικών ισοτιµιών λόγω του µικρού όγκου των συναλλαγών. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές της Εταιρίας δεν επηρεάζονται σηµαντικά από 
τις διακυµάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 
επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρίας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρίας. 
 
Η Εταιρία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια 
κίνησης µέσω τραπεζικού δανεισµού, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της 
µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια  (µεταβολή των επιτοκίων βάσης 
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δανεισµού (EURIBOR) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς η Εταιρία 
θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 
 
Όλα τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια.  Οι ανανεώσεις 
των επιτοκίων των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι για διάστηµα 1-3 µηνών και των 
µακροπροθέσµων για διάστηµα 3-6 µηνών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην Εταιρία να 
αποφεύγει µερικώς τον κίνδυνο από µεγάλες διακυµάνσεις επιτοκίων. Η διοίκηση της 
Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή µεταβολή των 
επιτοκίων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις µεταβολές στα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρίας 
(µέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες 
µεταβλητές σταθερές: 
 

Νόµισµα
Μεταβλητότητα 

Επιτοκίων

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 

προ φόρων
1% -14
-1% 14
1% -18
-1% 18ποσά χρήσης 2008 EUR

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ανάλυση Ευαισθησίας των ∆ανείων σε Μεταβολές Επιτοκίων

ποσά χρήσης 2009 EUR

 
 
 
Σηµείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαµβάνει την θετική επίπτωση των 
εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις καθώς τα ποσά είναι ασήµαντα.  
          
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο καθώς πραγµατοποιεί σχεδόν όλες τις 
πωλήσεις της προς την Μητρική Εταιρία και για το λόγο αυτό εµφανίζει ασήµαντα 
υπόλοιπα απαιτήσεων.  
 
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρία συναλλάσσεται µόνο µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς χρήση. 
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Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την 
Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών 
διαθεσίµων. 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα, µε βάση τις πληρωµές που 
απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις και συµφωνίες, σε µη προεξοφληµένες τιµές: 
 

Ποσά χρήσης 2009
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Προµηθευτές 506 12.892 - - - 13.398
Λοιπές βραχ. υποχρεωσεις & δεδ. έξοδα 514 - - - 514
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - - - -
∆ανειακές Υποχρεώσεις - 1.390 - - - 1.390

1.020 14.282 0 - - 15.302

Ποσά χρήσης 2008
Λιγότερο 

από 4 µήνες 4 µε 12 µήνες 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 
(ποσά σε χιλιάδες €)

Προµηθευτές 909 11.339 - - - 12.248
Λοιπές βραχ. υποχρεωσεις & δεδ. έξοδα 576 17 - - - 593
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 34 - - 34
∆ανειακές Υποχρεώσεις - 1.390 - - - 1.390

1.485 12.746 34 - - 14.265 
 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρίας είναι να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθµισης καθώς και των υγιών δεικτών 
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να 
µεγιστοποιείται η αξία των µετόχων.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων 
αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των 
πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή 
θέση.   
 
∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά µε τη διαχείριση 
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  
 
Η Εταιρία ελέγχει την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιώντας τον δείκτη 
συνολικού δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια.  
 

  2009 2008 
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις   - - 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  1.390.000 1.390.000 
∆ανεισµός  1.390.000 1.390.000 
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   Ίδια Κεφάλαια       4.090.853   5.645.419  
 
   Σύνολο δανείων/Ίδια Κεφάλαια         0,34        0,25 
 
23.  Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Παρακάτω, παρουσιάζεται µία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών 
όλων των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις: 

(Ποσά σε χιλ. €) 2009 2008 2009 2008

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 50 50 50 50

Εµπορικές απαιτήσεις 30 30 30 30

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 153 108 153 108

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 9 29 9 29

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 34 - 34

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.390 1.390 1.390 1.390

Εµπορικές υποχρεώσεις 13.398 12.248 13.398 12.248
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και 
δεδουλευµένα έξοδα 514 593 514 593

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

 
 

∆εν υφίστανται διαφορές µεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 

24.  ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
  

α. Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 
 
Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας εκτιµούν ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση, στην χρηµατοοικονοµική θέση ή 
στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της Εταιρίας.  
 

β.  Εγγυητικές επιστολές  
 
Η Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ 5  
εκατ. περίπου (31.12.2008: Ευρώ 5,1 εκατ. περίπου).   
 

γ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
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Η ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2007 -
2009 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις ανέλεγκτες χρήσεις, δεν 
έχουν καταστεί οριστικές. 

 
Η Εταιρία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης ύψους Ευρώ 55 χιλ. 
(31.12.08: Ευρώ 55 χιλ.) για πιθανές µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα 
προκύψουν σε µελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές 
χρήσεις για τις οποίες παραµένει ανέλεγκτη. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 
προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος 
στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

 
 
25.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Τον Μάρτιο του 2010 η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην έκδοση νέου οµολογιακού 
δανείου ύψους Ευρώ 120 εκατ. για την αναχρηµατοδότηση των συνολικών δανειακών 
υποχρεώσεων και τον ορθότερο προγραµµατισµό στην διακίνηση των διαθεσίµων 
κεφαλαίων του Οµίλου µε όρους που να συµβαδίζουν µε τις τρέχουσες οικονοµικές 
συνθήκες. Για την λήψη του δανείου, η Εταιρία  θα παράσχει εγγύηση υπέρ της Μητρικής 
Εταιρίας στις τράπεζες συνολικού ύψους Ευρώ 74.650 χιλ. µε την εγγραφή προσηµείωσης 
επί του πάγιου εξοπλισµού της. 

 
∆εν υπήρξαν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης 
∆εκεµβρίου 2009, που να επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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