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1. ημειώζειρ επι ηηρ Δνδιάμεζηρ ςνοπηικήρ Οικονομικήρ Πληποθόπηζηρ
Ππόζθεηερ πληποθοπίερ και επεξηγήζειρ .
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζην ηέινο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ ήηαλ γηα ην 2010 άηνκα 284 θαη 359
αληίζηνηρα, ελψ γηα ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2009 ήηαλ 333 θαη 638 αληίζηνηρα.
1.1

Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ

1.1.1 Βάζε ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Νη Ρξηκεληαίεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο ΚΑΟΡΗΝ 2010
(εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («Γ.Ξ.Σ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο». Δπίζεο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη
θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ)
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Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B.
Νη Ρξηκεληαίεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε
ζε ζρέζε κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο
δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο
δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ
ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ έρνπλ επηζεκαλζεί
φπνπ θξίλνληαη θαηάιιεια .
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Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο
κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο 2009 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη
εθηφο απφ ηηο παξαθάησ αιιαγέο.
1.2 Λέα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ
1.2.1 Αλαζθφπεζε κεηαβνιψλ
Ν Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» (ην
Γ.Ξ.Σ.Α. 8 ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009 ελψ είλαη
δπλαηή ε πξνγελέζηεξε πηνζέηεζε ηνπ). Ρν πξφηππν έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή
δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. Θαηά ζπλέπεηα ηα
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ
απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008.
Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πηνζεηήζεθε ην Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ». Γελ πηνζεηήζεθαλ άιια Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο. Νη επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηελ ηξέρνπζα,
ζηηο πξνεγνχκελεο θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ θαη
αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο ζεκεηψζεηο
1.2.2.-1.2.3.
Πηελ ζεκείσζε 1.2.4. παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα Ξξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ πηζαλφλ λα
πηνζεηήζεη ν φκηινο ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο.
1.2.2 Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξφηππα έλαξμεο ηζρχνο
2009)
Νη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Τιοθέηηζη ηος Γ.Π.Υ.Α. 8 «Ιειηοςπγικοί Σομείρ»
Ν Όκηινο πηνζέηεζε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 8 Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Ι.Ξ. 14
«Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα». Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ δελ
έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα παξνπζηάδνληαη κε βάζε
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ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Νη
θπξηφηεξεο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
Ρα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα βαζίδνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θάζε μερσξηζηνχ ηνκέα
πιεξνθφξεζεο.

Πηα

ρξεκαηννηθνλνκηθφ

απνηειέζκαηα
θφζηνο

θαη

ηα

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

ηνκέσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθά

δελ

έζνδα,

πεξηιακβάλνληαη,

πεξηιακβαλνκέλσλ

ην
ησλ

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα
απνηειέζκαηα απφ θφξνπο θαη απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεκείσζε 6.
Τιοθέηηζη ηος Γ.Ι.Π. 1 «Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Θαηαζηάζευν»
Νη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ
ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο
ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ.
απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Ξξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ
νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Νη λένη νξηζκνί ηνπ Ξξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή
γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα
ππφινηπα Ξξφηππα.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2009 ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο,
αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Νη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά (Γ.Ι.Ξ. 8.19 (β)).
Δηήζιερ Βεληιώζειρ 2008
Ζ IASB πξνρψξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο 2008». Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ
έλαξμε ηζρχνο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα. Ν Όκηινο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ. Κηθξφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο
έρνπλ γίλεη ζε αξθεηά Ξξφηππα αιιά ε επίδξαζε δελ είλαη ζεκαληηθή ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ηνπ Νκίινπ.
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1.2.3 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ
ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Ρα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2009 αιιά δελ
έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Ππογπάμμαηα Πιζηόηηηαρ Πελαηών
Ρα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή
ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ
ρνξεγεί award credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο
απφθηεζε δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Ρα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα
εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13 κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε φια ηα award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί
λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13 ζα
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. Ζ
αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο απαηηείηαη ελψ ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο ελζαξξχλεηαη
αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.
Σποποποιήζειρ ζηο Γ.Π.Υ.Α. 2 Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηυν μεηοσών
Ζ IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο
ηνπ θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Θαλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ
βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε
εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ
Νκίινπ.
Γ.Ι.Π. 32 Υπημαηοοικονομικά μέζα Γνυζηοποίηζη και Παποςζίαζη και Γ.Ι.Π. 1
Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Θαηαζηάζευν
Ρξνπνπνηήζεηο ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν “puttable” Κε βάζε ηε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 32 απαηηείηαη, εθφζνλ εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νξηζκέλα
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ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ
θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο λα θαηαηαρζνχλ σο κέξνο ησλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 1 αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
ηα αλσηέξσ κέζα πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.
Ν Όκηινο αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 32 εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο
απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 ςμθυνίερ Θαηαζκεςήρ Ακινήηυν
Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα:
-

Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 ή ηνπ
Γ.Ι.Ξ. 18.

-

Ξφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο
αθηλήησλ.

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ
ζρεηηδφκελσλ κε απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε
απεπζείαο είηε κέζσ ππεξγνιάβσλ.
Νη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο
θαηαζθεπήο αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 «Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη αξθεί ην
γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
Γ.Ι.Ξ. 8.
1.2.4 Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ
αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί.
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο
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παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα
πηνζεηήζεη:
Γ.Ι.Π. 39. Αναγνώπιζη και Αποηίμηζη
Ρξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. IAS 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16: Ανηιζηαθμίζειρ Θαθαπήρ Δπένδςζηρ ζε Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα
ηος Δξυηεπικού
Νη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ
κία κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 είλαη ε
παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε
αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα
σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε
ην Γ.Ι.Ξ. 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο
ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ
ξνψλ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ
Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/10/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα
γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17. Γιανομέρ μη ηαμειακών ζηοισείυν ηος ενεπγηηικού ζηοςρ Ηδιοκηήηερ
Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία
ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα.
Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε
λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα
πξέπεη ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα
κεξίζκαηα πιεξσηέα.
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Ρακεηαθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο»
εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/07/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην
γεγνλφο απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα
εθαξκφδεη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Ι.Ξ. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ
Κάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ
αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18. Κεηαθοπέρ ζηοισείυν ενεπγηηικού από Πελάηερ
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά
ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα,
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε
ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή
πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ).
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε
δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα).
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε
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αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.
Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009.
Ν Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα.
Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε
Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.
1.2.5
Ζ

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο.

πξνεηνηκαζία

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

ζχκθσλα

κε

ηα

Γηεζλή

Ξξφηππα

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ,
εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο
βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ.
2. Οικονομικέρ πληποθοπίερ καηά ηομέα
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ αμηνινγψληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, έρεη ραξαθηεξίζεη σο ιεηηνπξγηθνχο
ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο Βαμβάκι - Πποφόνηα βαμβακιού, Λήμαηα – Θλυζηέρ και
Δνδύμαηα
Ν Όκηινο κε βάζε ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αμηνιφγεζε θαη επέιεμε λα θαζνξίζεη σο
πξσηεχνληα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη σο δεπηεξεχνληα ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα.
Αληίζηνηρα νη παξνπζηαδφκελνη γεσγξαθηθνί ηνκείο είλαη νη εμήο:
Διιάδα
Δπξσδψλε
Άιιεο Σψξεο
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2.1 Ππυηεύυν ηύπορ πληποθόπηζηρ-επισειπημαηικοί ηομείρ
Ρα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε πεξίνδν έσο 31 Καξηίνπ
Καξηίνπ 2009 αλαιχνληαη σο εμήο:

16
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Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 31 Καξηίνπ 2010
θαη 31 Καξηίνπ 2009 αληίζηνηρα εκθαλίδνληαη παξαθάησ:

17
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2.2 Γεςηεπεύυν ηύπορ πληποθόπηζηρ-γευγπαθικοί ηομείρ
Ρα ζπλνιηθά πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπ Νκίινπ ζπκθσλνχλ κε ηα
βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο:

2.3 Ανάλςζη εζόδυν καηά καηηγοπία
Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ην κέγεζνο(βάξνο) ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ
θαη θαηά θαηεγνξία ππεξεζηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:

18
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3. Δπεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ επί ηυν Οικονομικών Θαηαζηάζευν
3.1 Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ και Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο
κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Πην
θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, εάλ πιεξνχληαη ηα
θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.
Ομίλος

19
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Κηηπικήρ

Ρν θνλδχιη „‟επέλδπζε ζε αθίλεηα‟‟ απμήζεθε θαηά 2.342.483,10 €, ( 6.154.406,02+2.342.483,10 =
8.496.889,12) θαη νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ( ελνηθίαζε ) ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ νδφ
πξνφδνπ 2 Αηγάιεσ.

20
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3.2 Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Πηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, νη άδεηεο ρξήζεο
ινγηζκηθψλ, ηα ζήκαηα θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ
ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ν Όκηινο ηα αλαγλσξίδεη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ή ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ν Όκηινο αθνινπζεί ηε Ινγηζηηθή αξρή
απεηθφληζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ θφζηνπο θαη απεηθνλίδεη ηα άπια πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζην
θφζηνο ηνπο κείνλ θάζε ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο.

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ

ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ.

21
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3.3 Δπενδύζειρ ζε ζςνδεδεμένερ επισειπήζειρ.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηηο 31 Καξηίνπ 2010 ηεο Δηαηξείαο
παξνπζηάδεηαη ζηελ αμία θηήζεσο απηψλ ε νπνία είλαη:

3.4 Αποθέμαηα
Ρα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο, πιηθά, θαη αγαζά πνπ αγνξάζηεθαλ.
Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα
ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
θαζψο θαη έλα κέξνο γεληθψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή, ην νπνίν απνξξνθάηαη κε
βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

22
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3.5 Σαμειακά Γιαθέζιμα και Σαμειακά Ηζοδύναμα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην
ηακείν θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο
θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν.

3.6 Κεηοσικό κεθάλαιο
Ζ κεηνρή ηεο ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκε ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ
Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, θαη δηαηξείηαη ζε 32.188.050 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 1,04€
κε ζχκβνιν ζηνλ δείθηε «ΚΕΘΘ».

3.7 Ιοιπά αποθεμαηικά και διαθοπέρ αναπποζαπμογήρ

23
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3.8 Γάνεια

3.9 Θέπδη / Εημιέρ ανά μεηοσή

4. Δνδεσόμενερ απαιηήζειρ - ςποσπεώζειρ
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ.
Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο:

ςναλλαγέρ με ζςνδεμένα μέπη
Γελ ππάξρνπλ.
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Νη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη
παξαθάησ:

Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ν Όκηινο
δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο
γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα
ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη
εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε
πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε δηνίθεζεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία
αλέξρνληαλ ηελ 31/03/2010 ζε 2.003.378,71 επξψ.
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4. Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηυν Οικονομικών καηαζηάζευν
Ξέξα ηνλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία
επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο.
πεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ν πξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ν Αληηπξφεδξνο

Ν Γ/λσλ Πχκβνπινο

Ν πξντζηάκελνο
ινγηζηεξίνπ

Σξήζηνο Θ. Ρδαλλεηέαο
ΑΓΡ Θ.226741

Ληθφιανο Θ. Παξάθεο

Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο

ΑΓΡ Ξ.292997

ΑΓΡ ΑΒ623722
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ηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος 1.1 – 31.3.2010
« Δ Ι. Γ. Κ Ο Τ Ε Α Θ Ζ  » A E B E M E
ΑΡ.Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30
Θηθιζού 41 - TK 12242 ΑΗΓΑΙΔΩ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ από 1η ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2010 έωρ 31η ΚΑΡΣΗΟΤ 2010
( ύμθυνα με ηην Απόθαζη 4/507/ 28.04.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Σηρ Δπιηποπήρ Θεθαλαιαγ οπάρ )

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ θαη ηνπ Νκίινπ . Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Αξκόδηα πεξεζία- Λνκαξρία

:

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος

Τποςπγ είο Οικονομίαρ,Ανηαγ υνιζηικόηηηαρ και Λαςηιλίαρ,
Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος, Γιεύθςνζη Α.Δ και Πίζηευρ

Δκηελεζηικά μέλη

ΚΖ ΔΘΣΔΙΔΣΗΘΑ ΚΔΙΖ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ

:

http://www.mouzakis.gr

ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. ΡΕΑΛΛΔΡΔΑΠ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΛΗΘΖΡΑΠ Α. ΛΗΑΟΣΝΠ

ΠΚΒΝΙΝΠ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ησλ
Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

:
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ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ. ΠΑΟΑΦΖΠ

ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΠΞΟΗΓΩΛ Ξ.ΙΑΓΑΠ

ΠΚΒΝΙΝΠ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Ζ. ΘΝΙΝΒΝΠ ΠΚΒΝΙΝΠ

Λφκηκνο ειεγθηήο

:

Καθξήο Ησάλλεο (ΑΚ ΠΝΔΙ 28131)

ΠΡΔΦΑΛΝΠ Θ. ΘΝΟΖΠ

ΓΗΔΘΛΩΛ
ΠΚΒΝΙΝΠ

Διεγθηηθή εηαηξεία

:

Grant Thornton

ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΡΠΝΘΑΙΑ- ΚΝΕΑΘΖ

ΠΚΒΝΙΝΠ

Ρύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ :

:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΗΝΛΠΗΝΠ Θ. ΠΑΟΑΦΖΠ

ΠΚΒΝΙΝΠ

ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ Λ. ΠΑΟΑΦΖΠ

ΠΚΒΝΙΝΠ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ
( ενοποιημένα και μη ενοποιημενα )

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

31/3/2010

31/12/2009

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/3/2010

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
( ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκελα ) Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2009

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
01/01/2010 31/03/2010

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

43.862.552,50

46.689.054,50

43.039.262,98

45.845.747,09

8.496.889,12

6.154.406,02

8.496.889,12

6.154.406,02

13.091,29

14.256,98

13.091,29

14.256,98

507.068,88

507.068,88

1.551.628,51

1.551.628,51

Απνζέκαηα

6.946.822,43

9.547.502,75

5.561.908,97

6.576.787,75

Απαηηήζεηο από πειάηεο

4.442.026,95

3.333.731,55

3.657.602,94

2.896.319,57

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.630.437,84

2.498.531,17

558.071,56

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ

7.397.561,56

3.485.137,01

361.137,44

-753.628,32

-607.278,51

-1.372.485,92

-1.970.551,40

-1.517.844,03

-1.689.691,47

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ,

-1.375.958,73

-2.073.805,09

-1.507.039,34

-1.568.267,06

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

-1.375.958,73

-2.140.998,25

-1.507.039,34

-1.568.267,06

1.400.209,68

Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο

-1.440.345,46

-1.871.434,62

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

-1.507.039,34

-1.568.267,06

11.517.624,53

8.673.888,79

8.883.363,50

80.262.176,38

71.552.344,16

73.322.719,10

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2009

31/3/2010

31/12/2009

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεηνρηθό Θεθάιαην

( MTX : 32.188.050 Σ 1,04 €)

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
ύνολο Ηδίων Θεθαλαίων ιδιοκηηηών Κηηπικήρ ( α)
Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (β)

33.475.572,00

33.475.572,00

33.475.572,00

33.475.572,00

23.714.735,68

25.152.256,45

24.576.310,34

26.083.349,68

57.190.307,68

58.627.828,45

58.051.882,34

59.558.921,68

303.806,82

234.174,24

0,00

0,00

57.494.114,50

58.862.002,69

58.051.882,34

59.558.921,68

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

11.455.894,07

11.455.894,07

11.379.733,88

11.379.733,88

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

3.200.000,00

5.562.041,20

0,00

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

2.441.770,11

2.982.238,42

2.120.727,94

ύνολο ςποσπεώζεων (δ)

18.497.664,18

21.400.173,69

13.500.461,82

ύνολο Ηδίων Θεθαλαίων και Τποσπεώζεων (γ )+(δ)

75.991.778,68

80.262.176,38

71.552.344,16

ύνολο Ηδίων Θεθαλαίων ( γ ) = (α)+(β)
Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ξξνβιέςεηο/ ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο)

,

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

64.386,73

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ( Β)

-6.496,41

-1.364.715,16

-2.147.494,66

Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο

-1.436.410,21

-1.873.708,37

71.695,05

-273.786,29

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά
(ζε €)
Θέξδε /(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

-0,0447

-0,0582

-0,0468

-0,0487

-871.922,88

-1.054.188,04

-1.047.207,48

-959.242,55

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ
ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ
ΠΔΟΟΩΛ Α.Δ.Β.Δ.
ELVIP SRO ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ

Θεθηζνύ 41 Αηγάιεσ
Γάδσξν Πεξξώλ

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
73.322.719,10 ( ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο )

( ΡΠΔΣΗΑ )

35%

Νιηθή

άκεζε

Νιηθή

59.558.921,68

66.881.708,14

-1.364.715,16

-2.147.494,66

-1.507.039,34

-1.568.267,06

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.173,03

0,00

0,00

0,00

57.494.114,50

69.073.245,75

58.051.882,34

65.313.441,08

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ

Ιειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

31/3/2010

-1.375.958,73

2006-2009
2003-2009

31/3/2010

31/3/2009

-1.568.267,06

Απνζβέζεηο

500.563,04

916.963,37

470.636,55

731.048,92

Ξξνβιέςεηο

0,00

15.480,00

0,00

15.480,00

0,00

14.197,46

0,00

-2.658,20

-21.346,39

-201.971,63

-13.744,30

-123.825,81

23.801,14

233.743,64

3.759,61

5.059,60

744.583,73

3. Δηδηθόηεξα, ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, αλαιύνληαη σο εμήο :

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

2.600.680,32

705.072,56 €

0,00

β) Ξξόβιεςε γηα Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

320.038,41 €

267.470,41

1.538.027,92 €

1.512.263,47

Σξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

2.563.138,89 €

1.779.733,88

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (α)

1.014.878,78

558.047,89

198.846,38

80.854,75

-52.318,43

-333.917,11

-146.087,85

-15.485,44

-72.127,53

-23.801,14

-233.743,64

-3.759,61

-5.059,60

-251.960,64

-373.917,77

-247.850,16

-202.921,06

923.267,86

-905.711,40

-217.749,16

-717.541,28

-12.171,48

-27.804,25

-12.171,48

-9.806,57

6.701,63

0,00

6.701,63

0,00

19.508,33

130.489,95

13.744,30

126.484,01

-194.792,63

Κείσζε /( αύμεζε) απαηηήζεσλ

α) Ξξόβιεςε γηα επηζθαιείο - επίδηθνπο πειάηεο

Πχλνιν Ξξνβιέςεσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/3/2009

-1.507.039,34

Ξιένλ / Κείνλ Ξξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηη/θέο δξαζηεξηόηεηεο:

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

0,00

2. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ λα έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηώλ θαη ηνπ Νκίινπ, γηα ηα νπνία λα ζπληξέρεη ιόγνο ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ.

γ) Ινηπέο πξνβιέςεηο

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €

-2.073.805,09

Πλέον/Κείον Πποζαπμογ έρ γ ια :

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
H Δηαηξεία πξνέβε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 1 << Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ>> θαζώο θαη ηνπ ΓΞΣΑ 8 << Νηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα>>. Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνηύπσλ ζπληζηά αλαδξνκηθή εθαξκνγή κηαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία δελ δηαθνξνπνηεί νπζησδώο Απνηειέζκαηα ( έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ θαη σο εθ ηνπηνπ έρεη παξαιεθζεί ε δεκνζίεπζε ηξίηεο ζπγθξηηηθήο ζηήιεο ζηελ Θαηάζηαζε επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Νηθνλνκηθήο Θέζεο.

ΟΚΗΙΟ

31/3/2009

71.220.740,41

( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ ( ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο )

άκεζε

31/3/2010

58.862.002,69

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ
Ανέλεγκηερ
θοπολ.σπήζειρ

Κεηξηθή
51%

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/3/2009

13.763.797,42

1. Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαζηηθήο έδξαο γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην πνζνζηό κε ην
Αγνξέο / ( πσιήζεηο ) ηδίσλ κεηνρώλ
νπνίν ζπκκεηέρεη ε κεηξηθή, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο θαζώο θαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο απηώλ
παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα.
ύνολο Ηδίων Θεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος
Oινθιεξώζεθε εληόο ηνπ Καξηίνπ 2010 ν ηαθηηθόο Φνξνινγηθόο έιεγρνο από ηηο αξκόδηεο Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ ρξήζεσλ 2006 , 2007 , 2008 , γηα ηηο (31.03.2010 και 31.03.2009 ανηίζηοισα)
πάζεο θύζεσο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο. Από ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ εηαηξεία ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ.Δ.,
πξνέθπςαλ θαηαβιεηένη πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο , γηα ηηο ηξεηο ρξήζεηο , ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 247.221,00 .Ρν πνζό απηό επηβάξπλε ηα κεηά
από θόξνπο απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 κε ηελ κνξθή ζρεηηθήο πξόβιεςεο.

Έδπα

ΣΟΗΥΔΗΑ

31/3/2010

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα

Κέθοδο
ενοποίηζηρ

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΑ

Απμεζε ( κείσζε) κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ

σέζη

3.095.286,13

-269.563,63

11.243,57

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

0,00
Πύλνιν Ηδησλ Θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2010 θαη
2.384.063,54 01.01.2009 αληίζηνηρα )

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ποζ. ςμ.

01/01/2009 31/03/2009

-691.261,35

10.092.889,67

31/3/2010

01/01/2010 31/03/2010

5.410.069,88

75.991.778,68

Θύθινο εξγαζηώλ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

01/01/2009 31/03/2009

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξ/σλ ( πιελ δαλεηαθώλ)
Κείον :

4. Πηα πάγηα ηεο εηαηξείαο νπδέλ εκπξάγκαην βάξνο πθίζηαηαη.
5. Ρν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζην Α΄ ηξίκελν 2010 ήηαλ 284 άηνκα θαη 359 αληίζηνηρα, ελώ γηα ην 2009 ήηαλ 333 θαη 638
αληίζηνηρα, ζηελ νπνία ρξήζε ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ην ζύλνιν ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ησλ δηαθνπεηζώλ εηαηξεηώλ.

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
6. Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλα κέξε .

Αγνξά ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
ΟΚΗΙΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

31/3/2010
Α) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
Β) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Γ) πνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

31/3/2010

120.717,98 €

112.266,02 €

2.003.378,71 €

2.003.378,71 €

Ρόθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

0,00

0,00

14.038,48

102.685,70

8.274,45

116.677,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.362.041,20
0,00

-454.333,23
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

δπαζηηπιόηηηερ (γ)

-2.362.041,20

-454.333,23

0,00

0,00

Θαθαπή αύξηζη /( μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
και ιζοδύναμα πεπιόδος (α)+(β)+(γ)
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

-1.424.734,86

-1.257.358,93

-209.474,71

-600.863,84

11.517.624,53
10.092.889,67

11.402.885,32
10.145.526,39

8.883.363,50
8.673.888,79

10.061.556,33
9.460.692,49

ύνολο ειζποών / (εκποών ) από επενδςηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (β)

7. Νη σο άλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ. Δθαξκόζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνύ όπσο θαη ζηηο εηήζηεο Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 Γελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη δελ έρεη γίλεη δηόξζσζε ιάζνπο θαη
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
8. Νη παγηνπνηήζεηο γηα ην ηξίκελν ηνπ 2010 ( ζε αζώκαηα θαη ελζώκαηα πάγηα) αλέξρνληαη ζε 12.171,48 επξσ γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ηνλ Όκηιν ζε 12.171,48
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
επξσ.
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Ρν θνλδύιη ‘’επέλδπζε ζε αθίλεηα’’ απμήζεθε θαηά 2.342.483,10 €, ( 6.154.406,02+2.342.483,10 = 8.496.889,12) θαη νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα
(ελνηθίαζε ) ησλ ρώξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ νδό πξνόδνπ 2 Αηγάιεσ.
ύνολο ειζποών / (εκποών) από Υπημαηοδοηικέρ

0,00

9. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο κεηξηηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο.
10. Ρα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο, ζηηο πεξηόδνπο 2010 & 2009 αθνξνύλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε κεηαηξνπή ηνπ Ηζνινγηζκνύ αιινδαπήο
ζπγαηξηθήο .
11. Ρα απνηειέζκαηα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ ηεο πεξηόδνπ 01.01/-31.03.2010 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο ρξήζεο 2009, θαζώο ζηελ
πεξζηλή πεξίνδν πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα κεγέζε ηνπ θιάδνπ ελδπκάησλ, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ νπνίνπ δηαθόπεθε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2009. Ν θύθινο εξγζζηώλ, ηα
απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θόξσλ ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο πεξηόδνπ 01.01 / 31.03.2009 αλήιζαλ ζε € 4.077.758,00, € 172.611,00 θαη €
105.418,00 αληίζηνηρα.

ΑΗΓΑΙΔΩ 21 Καΐος 2010
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΦΡΖΣΤΟΣ Κ. ΤΕΑΝΝΔΤΔΑΣ
ΑΓΤ Κ.226741
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O ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ
ΤΚΒΟΤΙΟ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ. ΠΑΟΑΦΖΠ

ΑΓΡ Ξ.292997

Ο ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ
ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΣΤΔΦΑΝΟΣ Κ. ΚΟΥΡΖΣ

ΓΔΩΡΓΗΟΣ Λ. ΒΑΣΗΛΔΗΟΥ

ΑΓΡ ΑΒ623722

Α.Μ 0010947 Α' ΤΑΞΖΣ

