
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ 
 
 

OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 

 ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 
 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 
 

(1ε
 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31ε

 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) 



 2 

Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ 

 

ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ................................................................................................ 5 

ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ ........................................................................ 6 

ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ................................................................................... 7 

1.1. Απνινγηζκφο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 1/1/2009 κέρξη 31/12/2009 ....................................................... 7 

1.2. Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ................................................................. 8 

1.3. Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα ................................................ 8 

1.4. Ξξννπηηθέο – Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ & θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ηε ρξήζε 2010 ................ 9 

1.5. Γηάζεζε απνηειεζκάησλ ......................................................................................................................... 9 

1.6. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ........................................................................................................... 9 

1.7. Ινηπέο πιεξνθνξίεο ............................................................................................................................... 9 

1.ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ .................................................................................................................................... 11 

1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ............................................................... 11 

1.1.1 Δπσλπκία ............................................................................................................................................ 11 

1.1.2 Έδξα .................................................................................................................................................. 11 

1.1.3 Ξνηφλ αθνξνχλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ........................................................................................... 11 

1.1.4 Ξεξίνδνο θαη λφκηζκα ........................................................................................................................... 11 

1.1.5 Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηφηεηεο ............................................................................................................ 11 

1.1.6 Ππλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ............................................................................................................... 11 

1.1.7 Αθξηβνδίθαηε εηθφλα ............................................................................................................................. 11 

1.1.8 Γνκή ζεκεηψζεσλ ................................................................................................................................ 12 

1.1.9 Δηαηξεία κε κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ........................................................................................ 12 

2.ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ............................................................................................................................. 13 

2.1 Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο .................................................................................................................... 13 

2.2 Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ .................................................................................................................... 14 

2.3 Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ ........................................................................................................................ 15 

2.4 Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ...................................................................................................... 16 

2.4 Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ...................................................................................................... 16 

3. ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ .......................................................................................................................................... 17 

Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ................................................................................................. 17 

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ........................................................................................... 17 

Θξίζεηο ................................................................................................................................................................ 17 



 3 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ....................................................................................................................................... 18 

3.1 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα ....................................................................... 19 

3.1.1 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ............................................................................................................................. 19 

3.1.2 Κέζνδνη απνηίκεζεο αμίαο θηήζεο ......................................................................................................... 20 

3.2 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο ........................................................................................ 20 

3.3 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ....................................................................................... 21 

3.4 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα έζνδα ................................................................................................................. 22 

3.5 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ......................................................................................... 22 

3.6 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ........................................................................................ 23 

3.7 Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θφζηνο δαλεηζκνχ ......................................................................................................... 23 

3.8 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία .............................................................. 23 

3.9 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ..................................................................... 24 

3.10  Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ............................................. 24 

3.11 Βάζεηο Απνηίκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ................................................................. 25 

3.12 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΙΞ ..................................................................................... 25 

3.13 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ ΓΞΣΑ 8 .......................................................................................... 26 

4.1 Γεληθνί Θίλδπλνη .......................................................................................................................................... 27 

4.1.1 Γεληθά γηα ηνπο θηλδχλνπο ..................................................................................................................... 27 

4.1.2 Ξηζησηηθνί θίλδπλνη .............................................................................................................................. 27 

4.1.3 Θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο .......................................................................................................................... 27 

4.1.4 Θίλδπλνη αγνξάο .................................................................................................................................. 28 

5.ΑΛΑΙΠΖ ΞΝΙΝΗΞΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ........................................................................................ 29 

5.1 Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ............................................................... 29 

5.2 Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο............................................................. 31 

5.3 Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ θαζαξήο Θέζεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ........................................................... 32 

5.4 Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ .................................................................................. 33 

6. ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΞΝ ................................................................................................................... 35 

6.1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1)............................................................................ 35 

6.2. Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1) ..................................................... 37 

6.3 Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθψλ Ονψλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 7) ............................................................................ 38 

6.4 Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη  Ιάζε (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 8) ................ 38 

6.5 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 16) ............................................................................. 42 



 4 

6.6 Ινγηζηηθή ησλ Θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Θξαηηθήο πνζηήξημεο (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 

20) ................................................................................................................................................................. 43 

6.7 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ .......................................................................................................... 43 

6.8 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 36) ......................................................... 44 

6.9 Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ................................................................. 44 

6.10 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο ................................................................................................. 45 

6.11 ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ .............................................................................. 46 

6.12 ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ............................................ 47 

7. ΑΙΙΔΠ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ............................................................................................................................. 48 

8. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ....................................................................................................................... 49 



 5 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 31/12/2009 είλαη εθείλεο πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝ ΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ ηελ 

30/04/2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ζνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, 

www.easmn.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα 

παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο.  

 

 
            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.   

   
   

          ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   
   

                   Α.Γ.Ρ.Φ.201001   
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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ» 

Έκθεςη επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ  οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Ζνωςθσ «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ», που αποτελοφνται από τθν  κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2009, τισ  καταςτάςεισ ςυνολικϊν 

εςόδων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ 

ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

Ευθφνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα 

Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 

τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν 

καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευθφνη του Ελεγκτή 

Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε 

τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ 

δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για 

τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ 

διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο 

ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ Ζνωςθσ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Ζνωςθσ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων 

που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ 

μασ γνϊμθσ. 

Γνώμη 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι 

κζςθ τθσ Ζνωςθσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2009, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που 

ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Παλαιό Φάλθρο, 06 Μαΐου 2010 
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

Δθμιτρθσ Ντηανάτοσ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

  

 

Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ θ.θ  Κεηφρσλ ηεο «ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 
ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ» 

 
Δπί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ  ηεο ρξήζεο  01.01 - 31.12.2009 

 

Θχξηεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 136 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 φπσο απηφ ηζρχεη, ζήκεξα ζαο ππνβάιινπκε 

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζή ζαο ηελ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 

ρξήζεο 2009 (01.01.2009-31.12.2009),θαζψο θαη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο απηήο φπσο ζπληάρζεθαλ 

βάζε ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ 

Δζφδσλ, Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ, Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Πεκεηψζεηο), θαζψο θαη ηελ Έθζεζε 

Διέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή. 

Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ηεο “ ΔΛΥΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ”, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, ζεκαληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη  ηελ  επίδξαζε  απηψλ  ζηηο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  ηεο  

ηδίαο  ρξήζεο,  γίλεηαη  πεξηγξαθή  ησλ  θπξηφηεξσλ  θηλδχλσλ  θαη  αβεβαηνηήησλ  πνπ  ε  Δηαηξεία  ελδέρεηαη  λα 

αληηκεησπίζεη  θαηά  ηελ  επφκελε  νηθνλνκηθή  ρξήζε.  

1.1. Απνινγηζκόο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε από 1/1/2009 κέρξη 31/12/2009 

Ππλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο:  

Ζ ρξήζε ηνπ 2009 θηλήζεθε ζεηηθά θαη έθιεηζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά πξφηππα κε πιεφλαζκα 138 ρηιηάδεο 

επξσ.  
Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη πξνο ηξίηνπο είλαη  5.718.000€. 
 
Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο έρνπλ εμνθιεζεί νινζρεξψο νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ αλαπξνζαξκνζκέλν δάλεην  
ηνπ έηνπο  2008 δφζεο 273.863,73€ πιένλ ηφθνη.   
 
Ρα βξάρππξφζεζκα δάλεηα αλέξρνληαλ ηελ 31-12-2009 ζε 4.322.696,97€. 

 

Θύθινο εξγαζηώλ:  

Ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 12,5 εθ. € θαη αθνξά ηελ εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ φπσο ιηπάζκαηα, ζπφξνη, θάξκαθα 

θαη εμνπιηζκφο,  ηελ κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο βακβάθη, θαιακπφθη θαη ειηέο, ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ φπσο δηαρείξηζε αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, αζθάιεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θ.ι.π..                                     

 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA):  

Πηελ παξνχζα ρξήζε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε € 261 ρηι. έλαληη αξλεηηθψλ 335 ρηι. € ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

 

Θαζαξά Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ:  

Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε θέξδε € 138 ρηι. έλαληη απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνπ ήηαλ 

126 ρηι. €.  
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Αλαπόζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο Δηαηξείαο:  

Ρα αλαπφζβεζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζε πνζφ 11.203 ρηι. € θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 

57% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο.  

 

Απνζέκαηα:  

Ρα απνζέκαηα ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ θαηά ηελ 31.12.2009 ζε € 4,8 εθ.  

 

Απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα:  

Ρν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Έλσζεο αλεξρφηαλ ζε 3,4 εθ. € πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζε πνζνζηφ 41% έλαληη 52% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο:  

Θαηά ηε ρξήζε 2009 νη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο αλέξρνληαλ ζε € 4,3 

εθ. πνπ απνηειεί ην 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  Νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ 

θπξίσο ζε γεληθφ δαλεηζκφ πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θπξίσο αλαγθψλ. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθή Κόριεπζε (ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα):  

Ρν πνζνζηφ ηδίσλ πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ Έλσζε αλήιζε ζε 209% ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ζε ζρέζε κε πνζνζηφ 

185% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.   

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα:  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Έλσζεο κεηψζεθαλ ζηε ρξήζε, απφ 175 ρηι. € ην 2008 ζε 124 ρηι. € ην 2009. 

 

Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ:  

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

θιεηφκελε ρξήζε θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

 

πνζά ζε € 31/12/2009 31/12/2008 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 9.051.125 8.941.477 

Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο 10.556 15.834 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11.203.309 11.207.709 

Απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο 261.335 335.232 

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ 138.349 126.132 

Θέξδε / (Εεκηέο) κεηά θφξσλ 109.649 85.201 

 

1.2. Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε 

 

Ζ ΔΑΠ εληφο ηνπ έηνπο 2009 εληάρζεθε ζηνλ αλαπηπμηαθφ Λ. 3299/2004 γηα επέλδπζε χςνπο 1.150.000,00€ κε 

επηρνξήγεζε 460.000,00€ (πνζνζηφ 40%) γηα ηελ ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ. 

 

1.3. Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο. 
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1.4. Ξξννπηηθέο – Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ & θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ηε ρξήζε 2010 

Θίλδπλνο αγνξάο 

Νη ζπλαιιαγέο ηεο γίλνληαη θπξίσο ζε επξψ. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ επεξεάδεη ηελ Έλσζε.  

 

Θίλδπλνο επηηνθίσλ 

Ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Έλσζεο πθίζηαηαη θίλδπλνο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ζ Έλσζε ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο γεσξγίαο αλαγθάδεηαη λα δηαηεξεί πςειέο ρξεκαηνδνηήζεηο κε απνηέιεζκα λα 

εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο.  

 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Έλσζε εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ απσιεηψλ. Αζθαιψο 

έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αιιά ειεγρφκελεο. 

 

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Έλσζεο εθηηκά φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί ζε 

ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Δμάξηεζε από πξνκεζεπηέο 

Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε  πνιππιεζή αξηζκφ πξνκεζεπηψλ.  

1.5. Γηάζεζε απνηειεζκάησλ 

Ζ Έλσζε ζηε ρξήζε 1/1/2009-31/12/2009 παξνπζηάδεη θέξδε ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο. Ρν απνηέιεζκα κεηά θφξσλ ηεο ρξήζεο  κεηαθέξζεθε ζε πίζησζε ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πεκεηψλεηαη πσο 

ε Έλσζε ζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εκθαλίδεη δεκίεο πνζνχ (137) € ρηι. πεξίπνπ, πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζε ρξέσζε ηεο θαζαξή ζέζεο.  

 

1.6. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απνηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ κε ηελ εηαηξεία θαη ηνλ 

φκηιν. 

 

 
2009 2008 

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ Γ.Π.            13.879,29 15.763,68 

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ Γεληθήο Ππλέιεπζεο 1.918,40 5.826,26 

 
15.797,69 21.589,94 

 

1.7. Ινηπέο πιεξνθνξίεο 

Θαηερόκελα ρξεόγξαθα 

Ζ Έλσζε θαηέρεη κεηνρέο ηεο ΑΡΔ Bank θαη κε εηζεγκέλσλ γεσξγηθψλ, θπξίσο, ζπλεηαηξηζκψλ. 

 

Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα 

Ζ Έλσζε δελ θαηείρε ηελ 31.12.2009 ζπλάιιαγκα. 
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Αθίλεηα 

Ζ Έλσζε θαηέρεη αθίλεηα, ζε πιήζνο πεξηνρψλ, ηα νπνία γεληθά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, 

 α. νηθφπεδα θαη  

β. θηίξηα  

Αλαιπηηθφηεξα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο νηθφπεδα, αγξνηεκάρηα θαη γήπεδα ζπλνιηθήο έθηαζεο 287.168,40 ζηξ. θαη 

απνζήθεο, εξγνζηάζηα θαη γξαθεία ζπλνιηθήο έθηαζεο 31.721 ηκ.  

 

Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ 

Ζ Έλσζε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο δηέζεηε 26 ππνθαηαζηήκαηα (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο Καηαξάγθαο, Δπελνρψξη, Λαχπαθηνο, Θαηνρή, Λενρψξη, θηι) θαη 7 απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο Νξεηλή Λαππαθηία, Ξαιαηνκάληλα, θηι). 

 

Θνηλσληθόο απνινγηζκόο 

Ξξνζσπηθφ 

Πηελ Έλσζε απαζρνιήζεθαλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηε ρξήζε πνπ πέξαζε 175 άηνκα (κφληκνη ή επνρηθνί).  
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1.ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ  

1.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

1.1.1 Δπσλπκία 

Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ ηελ Έλσζε κε ηελ επσλπκία "Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ 

Κεζνινγγίνπ Λαππαθηίαο". 

1.1.2 Έδξα 

Ζ "Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Κεζνινγγίνπ Λαππαθηίαο" έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ 

Ππλεηαηξηζκψλ, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1938, θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Κεζνιφγγη, νδφο Λαππάθηνπ 

65 ΡΘ 30200, ελψ ν δηθηπαθφο ηεο ηφπνο απφ ηνλ νπνίν κπνξεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο βξίζθεηαη ζηελ δηεχζπλζε  www.easmn.gr θαη ην ειεθηξνληθφ ηεο ηαρπδξνκείν είλαη  

info@easmn.gr. 

1.1.3 Ξνηόλ αθνξνύλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δελ 

ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. 

1.1.4 Ξεξίνδνο θαη λόκηζκα 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1.1.2009 κέρξη 31.12.2009. Ρα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε απηέο ζε Δπξψ (€), εθηφο αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη. 

1.1.5 Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηεο 

Ππλνπηηθά ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο είλαη ε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο πξσηνβάζκησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ αγξνηψλ ζηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη είλαη: α) Δκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ φπσο ιηπάζκαηα, 

ζπφξνη, θάξκαθα θαη εμνπιηζκφο, β) Κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο βακβάθη, θαιακπφθη θαη ειηέο, 

γ) Ξαξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο δηαρείξηζε αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, αζθάιεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

θ.ι.π. 

1.1.6 Ππλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο, δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα εθαξκνγήο 

απηήο ηεο αξρήο 

1.1.7 Αθξηβνδίθαηε εηθόλα 

Πεκεηψλεηαη φηη ε δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ 

αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο Έλσζεο. 
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1.1.8 Γνκή ζεκεηώζεσλ 

Νη ζεκεηψζεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζπζηεκαηηθά, κε ηξφπν πνπ ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί κε επρέξεηα λα 

αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Γνκνχληαη ζε θεθάιαηα ησλ νπνίσλ ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν 

έρνπλ σο εμήο:  

1) Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο: Γίλεηαη εηζαγσγή θαη παξέρνληαη νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ 

ην ΓΙΞ 1.  

2) Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Δκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

3) Ινγηζηηθέο Αξρέο: Αλαθέξνληαη θαηά πξφηππν νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη  

4) Θίλδπλνη: Γίλνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά θαηεγνξία 

 5) Αλάιπζε ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αλαιχνληαη ηα ππφινηπα Ηζνινγηζκνχ θαη 

Απνηειεζκάησλ  

6) Γλσζηνπνηήζεηο θαηά πξφηππν: Ξαξέρνληαη φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη  

7) Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο: Ξαξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο αξρέο, εθηφο εθείλσλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ πξφηππα  

1.1.9 Δηαηξεία κε κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο. Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αφξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κφλν απφθαζε ηεο Γ.Π. ησλ 

ζπλεηαίξσλ, κε θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 
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2.ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

2.1 Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

  Πεκεηώζεηο 31.12.2009 31.12.2008 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
   

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1.1 11.203.309 11.207.709 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 5.1.2 15.744 15.744 

  
11.219.052 11.223.453 

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Απνζέκαηα 5.1.3 4.870.089 3.692.250 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 5.1.4 1.431.874 2.758.656 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.1.5 1.233.503 788.030 

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 5.1.6 373.209 115.957 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.1.7 403.161 473.999 

  
8.311.836 7.828.892 

    
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ   19.530.888 19.052.345 

    
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

   
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

   
Ππλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην 5.3.1 679.793 679.793 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 5.3.2 777.104 777.104 

Ινηπά απνζεκαηηθά 5.3.3 2.315.980 2.315.980 

Θέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 5.3.4 5.278.248 5.168.599 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

9.051.125 8.941.477 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 
   

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

5.2.1 666.099 1.052.582 

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 5.2.2 10.556 15.834 

Ξξνβιέςεηο/ Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.2.3 1.379.440 1.379.440 

Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ 
 

2.056.095 2.447.856 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 5.2.4 3.006.806 2.128.256 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 5.2.5 4.312.141 4.810.900 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.2.6 0 67.152 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.2.7 979.984 467.497 

πνρξεψζεηο επηδνηήζεσλ 5.2.8 124.736 189.208 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 
 

8.423.668 7.663.013 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

10.479.763 10.110.868 

    
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   19.530.888 19.052.345 
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2.2 Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

Ππλνιηθά έζνδα Πεκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2009 
01.01 - 

31.12.2008 

Ξσιήζεηο 5.4.1 12.501.208 13.008.725 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 5.4.5 9.714.621 10.038.603 

Κηθηό Θέξδνο   2.786.587 2.970.122 

Ινηπά έζνδα  5.4.2 650.886 339.627 

Έμνδα δηάζεζεο 5.4.5 1.934.853 1.940.071 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.4.5 1.188.258 1.046.407 

Ινηπά έμνδα  5.4.3 53.027 24.455 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο   261.335 298.816 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.4.4 1.222 3.115 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  5.4.5 124.208 175.799 

Θέξδε πξν θόξσλ   138.349 126.132 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
 

28.700 -40.931 

Θαζαξά θέξδε/ (δεκίεο) ρξήζεο   109.649 85.201 

    

    

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα Πεκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2009 
01.01 - 

31.12.2008 

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
  

339.593 

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ κεησηηθά ηεο Θαζαξήο 
ζέζεο   

-298.330 

Θαζαξά ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο   0 41.263 

    

    ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ ΣΟΖΠΖΠ   109.649 126.464 
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2.3 Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 

 

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο 13.810.631 11.427.168

Ξιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο -12.986.824 -13.632.449

Ξιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ -40.931 0

Ρφθνη πιεξσζέληεο -36.489 -175.799

Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 746.386 -2.381.080

Ξιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ -306.553 -392.275

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 0 -6.845

Ξιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ιπ. 0 0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ιπ. 0 0

Ξιεξσκέο γηα ηελ αγνξά επελδπηηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηνγξάθσλ) 0 0

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηνγξάθσλ) 0 0

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 1.222 1.835

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 1.140

Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -305.331 -396.145

Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0 0

Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 7.914.031 3.053.105

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -8.503.514 -279.142

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 0 0

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ 77.590 0

Πύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -511.893 2.773.963

Θαζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α)+(β)+(γ)
-70.838 -3.262

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 473.999 477.261

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 403.161 473.999

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1/1 - 31/12/2008

Θ α η ά ζ η α ζ ε   Ρ α κ η α θ ώ λ   Ο ν ώ λ 

 Άκεζε Κέζνδνο

Α λ ά ι π ζ ε 1/1 - 31/12/2009
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2.4 Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

  Θεθάιαην 
Απνζεκαηηθά 
εύινγεο αμίαο 

Ινηπά 
Απνζεκαηηθά  

Απνηειέζκαηα 
ζε λέν 

Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2008 

679.793 437.512 2.614.311 5.083.398 8.815.013 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 1/1-
31/12/2008  

339.593 (298.330) 85.201 126.463 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 
2007     

0 

Αχμεζε Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ  
    

0 

Ππλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Έζνδν  0 339.593 (298.330) 85.201 126.463 

πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2008 

679.793 777.104 2.315.980 5.168.599 8.941.476 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 1/1-
31/12/2009    

109.649 109.649 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 
2008     

0 

Αχμεζε Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ  
    

0 

Ππλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Έζνδν  0 0 0 109.649 109.649 

πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
2009 

679.793 777.104 2.315.980 5.278.248 9.051.125 

 

 



 

3. ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
 

Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ 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) ζε εχινγεο αμίεο κέζσ 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 

απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Έλσζεο. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη 

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

θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθφινπζε ελφηεηα . 

Ρν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), 

ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ζ Έλσζε εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 

2005 κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 01.01.2007). 

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά 

ηεο πεξηφδνπ . Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 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. 

 

Θξίζεηο 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο Έλσζεο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  
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Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππ’ φςηλ 

ηελ πην αμηφπηζηε απφδεημε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηηκέο. 

 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ ηελ Γηνίθεζε λα ζρεκαηίδεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή 

ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή 

πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ Έλσζε αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, 

βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε 

άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.  

 Δθηίκεζε απνκείσζεο  

Ζ Έλσζε ειέγρεη γηα ηπρφλ απνκείσζε  θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ 

χπαξμε απνκείσζεο θπξίσο ζηα απνζέκαηά ηεο.  

Δάλ απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε , ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί εθηίκεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

 Ξξνβιέςεηο 

Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα 

ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο 

αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη 

αλείζπξαθηε. 
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 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ζ Έλσζε εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ 

δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο έλσζεο 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο 

ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Έλσζεο ζην κέιινλ.  

 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο Έλσζεο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009 ε δηνίθεζε ηεο Έλσζεο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα αλαπφζβεζηα ππφινηπα αλαιχνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.  

 

 

3.1 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα 

3.1.1 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα απνζέκαηα, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα απνζέκαηα 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Απνηίκεζε 
απνζεκάησλ 

Ρα απνζέκαηα απνηηκνχληαη θαηαξρήλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηά είδνο ή νκάδα ζπγγελψλ εηδψλ, ζηε 
κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ Θφζηνπο ηνπο θαη ηεο Θαζαξήο Οεπζηνπνηήζηκεο Αμίαο ηνπο 

2 
πνηίκεζε 
πξψησλ πιψλ 

Νη πξψηεο χιεο θ.ι.π, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε πξντφληα, θαη' αξρήλ δελ ππνηηκνχληαη, φζν ην πξντφλ πνπ 
ζα παξαρζεί εθηηκάηαη φηη ζα έρεη Θφζηνο Απνζεκάησλ κηθξφηεξν απφ ηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία. 
Αλ ππάξμεη ιφγνο ππνηίκεζεο πξψησλ πιψλ θ.ι.π., απηή γίλεηαη ζην Θφζηνο Αληηθαηάζηαζεο 

3 
Ξξνβιέςεηο 
ππνηίκεζεο θαη 
αληηζηξνθή ηνπο 

Γηα ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία δηελεξγείηαη πξφβιεςε 
ππνηίκεζεο. Θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εμεηάδεηαη ε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε 
Αμία θαη είλαη δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο 

4 

Κεξηζκφο 
Πηαζεξψλ Γεληθψλ 
Δμφδσλ 
Ξαξαγσγήο 

Ρα Πηαζεξά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα. Αλ ε πξαγκαηηθή 
παξαγσγή απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ Θαλνληθή Γπλακηθφηεηα, γίλνληαη ηαθηνπνηήζεηο ζηνπο κεξηζκνχο 
ψζηε ε επηβάξπλζε λα γίλεη κε βάζε ηελ Θαλνληθή Γπλακηθφηεηα θαη νη δηαθνξέο λα επηδξάζνπλ άκεζα 
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη φρη ζην θφζηνο παξαγσγήο 

5 

Κεξηζκφο 
Κεηαβιεηψλ 
Γεληθψλ Δμφδσλ 
Ξαξαγσγήο 

Ρα Κεηαβιεηά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (κεηξήζεηο) 

6 
Θφζηνο 
ζπκπαξαγψγσλ 

Γηα ηα ζπκπαξάγσγα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεξίδεηαη ινγηθά γηα ην θάζε είδνο, κε βάζε πάγηεο αξρέο 
κεξηζκνχ 

7 
Απνηίκεζε 
ππνπξντφλησλ θαη 
ππνιιεηκκάησλ 

Ρα πνπξντφληα θαη πνιιείκκαηα, απνηηκνχληαη ζηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη ην πνζφ απηφ 
αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηνίκσλ 
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3.1.2 Κέζνδνη απνηίκεζεο αμίαο θηήζεο 

Νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο θηήζεο, ησλ απνζεκάησλ θαηά θαηεγνξία, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα αιιαγή πνιηηηθώλ, εθηηκήζεσλ θαη ιάζε 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 

Ινγηζηηθέο 
πνιηηηθέο 
επηινγήο ηεο 
Έλσζεο 

Νη πνιηηηθέο επηινγήο ηεο Έλσζεο, επηιέγνληαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ πξφηππν ή 
δηεξκελεία θαη κε θξηηήξηα λα: α) παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο β) αληαλαθινχλ νπζία θαη 
φρη ηχπν γ) είλαη απξνθαηάιεπηεο δ) είλαη ζπληεξεηηθέο ε) είλαη πιήξεηο 

2 
Αιιαγή 
ινγηζηηθψλ 
πνιηηηθψλ 

Κία Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή αιιάδεη φηαλ: α) ην επηβάιιεη πξφηππν ή δηεξκελεία β) βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο 
πιεξνθφξεζεο 

3 

Αιιαγή 
πνιηηηθψλ θαη 
αλαδηαηχπσζε 
θαηαζηάζεσλ 

Αλ γίλεηαη αιιαγή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο κε βάζε πξφηππν ή δηεξκελεία, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
ζε φηη αθνξά ηελ αλαδξνκηθφηεηα. Όηαλ κία Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά, αιιάδνπλ φιεο νη 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο κέρξη εθεί πνπ είλαη δπλαηφλ. Δθεί πνπ δελ είλαη δπλαηφλ, αιιάδνπλ κφλν ζην 
άλνηγκα ηεο ρξήζεο, ην ππφινηπν ζε λέν ή πηζαλά θαη άιινη ινγαξηαζκνί, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ. 

4 
Αιιαγέο 
εθηηκήζεσλ 

Ζ αιιαγέο εθηηκήζεσλ, επηδξνχλ ζηα Απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ γίλνληαη θαη ζηηο κειινληηθέο ρξήζεηο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ Θαζαξή Θέζε ή ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ, ζηε ρξήζε πνπ γίλεηαη ε αιιαγή 

5 Γηφξζσζε ιαζψλ 
Ρα ιάζε, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, δηνξζψλνληαη αλαδξνκηθά: α) γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πιήξσο 
(Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Σξήζεο, Ρακεηαθέο Ονέο, Ξίλαθαο Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Πεκεηψζεηο) β) 
Γηα πξηλ ηε ζπγθξίζηκε πεξίνδν, κε αιιαγή ππνινίπσλ έλαξμεο ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ ζηνλ Ηζνινγηζκφ 

 

 

3.2 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, ζρεηίδνληαη κε ην εηδηθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππάγεηαη ε Έλσζε. Νη Δλψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απαιιάζζνληαη απφ 

ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξία θαη κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη εθνδίσλ. Φφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη γηα άιιεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. Super 

Market). Ζ Έλσζε ζηελ παξνχζα ρξήζε δελ έρεη αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ππάγνληαη ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο. Παλ απνηέιεζκα δελ έρεη θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο. 
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3.3 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο, αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Αξ. 
Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 Αξρηθή θαηαρψξηζε Κία Δλζψκαηε Αθηλεηνπνίεζε ή πξνζζήθε ηεο, αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο ηεο 

2 Γηακφξθσζε θφζηνπο 
Ρν θφζηνο κίαο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ: α)  ην αξρηθφ θφζηνο θαη ηπρφλ β) θφζηε 
βειηίσζεο γ) θφζηε αληηθαηάζηαζεο δ) θφζηε ζπληήξεζεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

3 Αξρηθφ θφζηνο 
Ρν Αξρηθφ Θφζηνο κίαο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: α) ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο 
απφθηεζεο β) ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ζπλαξκνιφγεζεο κέρξη λα γίλεη ιεηηνπξγηθή γ) ηπρφλ 
θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ δ) εθηηκνχκελα θφζηε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

4 

Θαηεγνξίεο παγίσλ 
πνπ 
παξαθνινπζνχληαη 
ζην θφζηνο κείνλ 
απνζβέζεηο θαη 
πξνβιέςεηο 

Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζην θφζηνο κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο, νη 
εμήο θαηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: α) Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, β) 
Κεηαθνξηθά Κέζα, γ) Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

5 

Θαηεγνξίεο παγίσλ 
πνπ 
παξαθνινπζνχληαη ζε 
αμίεο 
αλαπξνζαξκνγήο 

Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο, νη εμήο θαηεγνξίεο 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: α) Δδαθηθέο Δθηάζεηο, β) Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 

6 Κέζνδνο απφζβεζεο Γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε επζεία κέζνδνο απφζβεζεο 

7 
Ππληειεζηέο 
απφζβεζεο 

Νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: α) Γηα ηελ θαηεγνξία "Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 
θηηξίσλ" 2% β) Γηα ηελ θαηεγνξία "Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο", απφ 6%, έσο 10% γ) 
Γηα ηελ θαηεγνξία "Κεηαθνξηθά Κέζα", απφ 6%, έσο 8% δ) Γηα ηελ θαηεγνξία "Έπηπια θαη ινηπφο 
εμνπιηζκφο", απφ 7%, έσο 10% 

8 
Γηάξθεηα σθέιηκεο 
δσήο 

Νη δηάξθεηεο σθέιηκεο δσήο, ζε έηε, είλαη: α) Γηα ηελ θαηεγνξία "Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ", 50 
έηε β) Γηα ηελ θαηεγνξία "Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο",  απφ 10, έσο 16 έηε γ) Γηα ηελ 
θαηεγνξία "Κεηαθνξηθά Κέζα", απφ 12, έσο 16 έηε δ) Γηα ηελ θαηεγνξία "Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο", 
απφ 10, έσο 14 έηε 
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3.4 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα έζνδα 

 
Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα έζνδα 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Ρη νξίδεηαη ζαλ 
έζνδν 

Έζνδα είλαη κφλν νη εηζξνέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη. 
Γηα ηηο δηακεζνιαβήζεηο, έζνδν είλαη κφλν ε πξνκήζεηα 

2 
Ξόηε ππάξρεη 
πώιεζε αγαζώλ 

Ξψιεζε αγαζψλ ππάξρεη αλ: α) ππάξρεη κεηαβίβαζε θηλδχλσλ θαη νθέιε θπξηφηεηαο β) δελ ππάξρεη 
έιεγρνο ηνπ πσιεηή ζην αγαζφ γ) εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζεί ην ηίκεκα δ) ην έζνδν θαη ην θφζηνο 
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα 

3 
Δθαξκνγή αξρή 
ηηο αληηζηνηρίαο 
εζόδσλ - θόζηνπο 

Ρεξείηαη ε αξρή αληηζηνηρίαο εζφδσλ - εμφδσλ, αλ κία πψιεζε ζπλδέεηαη θαη κε θφζηε 

4 
Νξηνζέηεζε 
πσιήζεσλ 
ππεξεζηώλ 

Νη πσιήζεηο ππεξεζηψλ, νξηνζεηνχληαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, κε βάζε ην εθηειεζκέλν κέξνο Γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ ινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
ξπζκίζεηο ηνπ ΓΙΞ 11. 

5 

Νξηνζέηεζε 
ηόθσλ, 
δηθαησκάησλ θαη 
κεξηζκάησλ 

Νη ηφθνη ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηα δηθαηψκαηα εθφζνλ είλαη δνπιεπκέλα 
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηα κεξίζκαηα φηαλ δεκηνπξγείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο 

 

3.5 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο, ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο βξαρπρξφληεο παξνρέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Δηδηθά γηα ηηο απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, δηελεξγείηαη πξφβιεςε θάιπςεο 

ηνπ 100% ησλ ψξηκσλ ππνρξεψζεσλ γηα απνδεκίσζε απφιπζεο. Απηφ γίλεηαη επεηδή νη ζπληαμηνχρνη ηεο 

Έλσζεο, ιακβάλνπλ απηφ ην πνζφ θαη φρη ην 40% πνπ ιακβάλεηαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Πε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο εξγαδφκελνπ δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε απφ ηελ Έλσζε, αιιά 

επεηδή θάηη ηέηνην πξαθηηθά δελ ζπκβαίλεη θαη δελ γίλεηαη κείσζε ηεο πξφβιεςεο, γηα κία ηέηνηα πηζαλή 

εθδνρή, αιιά δηφξζσζε ζηε ρξήζε πνπ ν εξγαδφκελνο ζα απνρσξήζεη. 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Αξ. 
Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 Ινγηζκφο βξαρχρξνλσλ παξνρψλ Όιεο νη Βξαρχρξνλεο Ξαξνρέο, ινγίδνληαη φηαλ γίλνληαη 

2 
Ινγηζκφο παξνρψλ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζία 

Νη Ξαξνρέο Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία, ινγίδνληαη άκεζα ζαλ έμνδα φηαλ γίλνληαη, ελψ γηα ηα 
πξνγξάκκαηα νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, ινγίδνληαη φηαλ αλαιακβάλεηαη ε δέζκεπζε γηα 
απνρψξεζε. 
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3.6 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη εηδηθφηεξα ν ρεηξηζκφο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ παγίσλ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Αξ. 
Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 Θαηαρψξηζε επηρνξεγήζεσλ 
Νη Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη, αλ ππάξμεη εχινγε βεβαηφηεηα: α) φηη ζα 
εηζπξαρζνχλ θαη β) φηη ε εηαηξία ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

2 
Δπίδξαζε ζηελ Θαζαξή Θέζε 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

Νη Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, κεηαθέξνληαη ζηελ Θαζαξή Θέζε κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ 
Σξήζεο, κε ζπζρεηηθφ εζφδνπ - θφζηνπο 

3 Δπηρνξεγήζεηο εμφδσλ 
Αλ νη επηρνξεγήζεηο θαιχπηνπλ έμνδα, κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, αλάινγα κε 
ηε κεηαθνξά ησλ εμφδσλ 

4 
Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ αθαηξεηηθά 
ησλ παγίσλ 

Νη Δπηρνξεγήζεηο Ξαγίσλ Πηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη αθαηξεηηθά ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ 
αθνξνχλ  

 

3.7 Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θόζηνο δαλεηζκνύ 

 

Ζ εηαηξία ην θφζηνο δαλεηζκνχ ην κεηαθέξεη ζηα απνηειέζκαηα. Γελ θεθαιαηνπνηεί πνηέ θφζηνο δαλεηζκνχ ζε 

απνζέκαηα. Πε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν αλ ππάξμεη πιήξεο αληηζηνίρηζε επέλδπζεο θαη δαλείνπ, κπνξεί 

λα θεθαιαηνπνηεί ζε επελδχζεηο ην θφζηνο δαλεηζκνχ κέρξη ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

3.8 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, γηα Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην ΓΙΞ 32, ην ΓΙΞ 39 θαη ην ΓΞΣΑ 7, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Ξεξηερφκελν 
Σξεκαηννηθνλνκη
θψλ Κέζσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθό Κέζν: είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνλ έλα ζπλαιιαζζφκελν 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη γηα  ηνλ άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθφ 
ηίηιν 

2 
Σξεκαηννηθνλνκη
θά Ξεξηνπζηαθά 
Πηνηρεία 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία είλαη: α) δηαζέζηκα β) ζπκκεηνρέο γ) απαίηεζε γηα ιήςε 
κεηξεηψλ ή άιισλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ δ) απαίηεζε γηα αληαιιαγή 
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ ή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε επλντθνχο φξνπο ε) 
ζχκβαζε ιήςεο ίδησλ κεηνρψλ κεηαβιεηνχ χςνπο ζη) ζχκβαζε γηα παξάγσγα πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ίδηεο 
κεηνρέο 

3 
Σξεκαηννηθνλνκη
θέο πνρξεψζεηο 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεώζεηο είλαη: α) πνρξέσζε γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ β) δηθαίσκα γηα αληαιιαγή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ 
Πηνηρείσλ ή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε δπζκελείο φξνπο γ) ζχκβαζε παξάδνζεο ίδησλ κεηνρψλ 
κεηαβιεηνχ χςνπο δ) ζχκβαζε γηα παξάγσγα πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ίδηεο κεηνρέο 

4 
Ππκκεηνρηθνί 
Ρίηινη 

Ππκκεηνρηθόο Ρίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε δηθαηψκαηνο ζε αλαινγία ηεο Θαζαξήο Θέζεο ηξίηνπ 

6 
Θαηάηαμε 
Σξεκαηννηθνλνκη
θψλ Κέζσλ 

Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Κέζν θαηαηάζζεηαη ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ζηηο 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο, ζηελ Θαζαξή Θέζε ή ζαλ Ππκκεηνρηθφο Ρίηινο, κε βάζε ηελ νπζία ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

9 
Θφζηε ζηνηρείσλ 
Θαζαξήο Θέζεο 

Έμνδα ή άιια θφζηε πνπ γίλνληαη γηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο, κεηαθέξνληαη ζε ρξέσζε ηεο Θαζαξήο 
Θέζεο κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Δζφδσλ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 

10 

Θφζηε 
Σξεκαηννηθνλνκη
θψλ Πηνηρείσλ 
πνπ δελ αθνξνχλ 
ηελ Θαζαξή Θέζε 

Έζνδα, Έμνδα ή άιια θφζηε πνπ γίλνληαη γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία πνπ δελ είλαη ζηνηρεία ηεο θαζαξήο 
ζέζεο, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 
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12 
Ππκςεθηζκνί ζηηο 
Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο 

Ρα θνλδχιηα ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαηαξρήλ ρσξίο ζπκςεθηζκνχο. Απφ απηφλ ηνλ 
θαλφλα, ππάξρεη ε εμήο εμαίξεζε: Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν θαη κία Σξεκαηννηθνλνκηθή 
πνρξέσζε, ζπκςεθίδνληαη κφλνλ φηαλ: α) ππάξρεη ηζρπξφ λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ β) πξνβιέπεηαη 
δηαθαλνληζκφο κε βάζε ην ππφινηπν δ) πξνβιέπεηαη ζπγρξφλσο δηαθαλνληζκφο (ξεπζηνπνίεζε) ηεο απαίηεζεο 
θαη ηεο ππνρξέσζεο 

 

3.9 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνκείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα 
 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Αξ. 
Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Έιεγρνο απνκείσζεο 
κε ελδείμεηο 

Θαηαξρήλ γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γίλεηαη έιεγρνο πηζαλήο απνκείσζεο, αλ εκθαλίδνληαη 
εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο ελδείμεηο απνκείσζήο ηνπο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 36 

2 
Αλαθηήζηκν πνζφ θαη 
ινγηζηηθή αμία 

Απνκείσζε γίλεηαη αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππνιείπεηαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 
αμίαο, θαηά ην πνζφ ηεο δηαθνξάο 

3 Αλαθηήζηκν πνζφ 
Αλαθηήζηκν Ξνζφ ελφο Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ ή κίαο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ, είλαη ην 
κεγαιχηεξν πνζφ αλάκεζα ζε: α) Δχινγε Αμία κείνλ θφζηε δηάζεζεο θαη β) Αμία ιφγσ ρξήζεο 

4 

Κεκνλσκέλε 
απνηίκεζε θαη 
απνηίκεζε κνλάδσλ ή 
νκάδσλ κνλάδσλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ 

Αλ δελ είλαη εθηθηή ε απνηίκεζε ελφο επηκέξνπο ζηνηρείνπ πνπ εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε, απνηηκάηαη ε 
Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ ζηελ νπνία απηφ αλήθεη ή Νκάδα Κνλάδσλ Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ 
Ονψλ, αλ δελ είλαη εθηθηή ε απνηίκεζε ηεο Κνλάδαο θαη γίλνληαη κεηά ηελ απνηίκεζε νη ζρεηηθνί κεξηζκνί 
θαη ζπγθξίζεηο 

5 
Ινγηζκφο απνκείσζεο 
πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

6 
Αλαζηξνθή δεκηψλ 
απνκείσζεο 

Δίλαη δπλαηή ε αλαζηξνθή ησλ πξνβιέςεσλ απνηίκεζεο, ζην κέιινλ κε αληίζηξνθε επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα ή ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ εζφδσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή επίδξαζε απφ ηελ πξφβιεςε 

 

3.10  Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο 

 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, εκθαλίδνληαη ζηε 
ζπλέρεηα 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Θαηαρψξηζε 
πξνβιέςεσλ 

Ξξφβιεςε θαηαρσξείηαη κφλν: α) Αλ ππάξρεη κία δέζκεπζε λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε πνπ αθνξά ην παξειζφλ 
β) είλαη πηζαλή ε εθξνή γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο γ) κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 

2 Δίδε πξνβιέςεσλ  
Νη πξνβιέςεηο είλαη ηξηψλ εηδψλ: α) Ξξφβιεςε Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ β) Ξξφβιεςε Δπαρζνχο 
Πχκβαζεο γ) Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο 

3 

Ξξφβιεςε 
Κειινληηθψλ 
Ιεηηνπξγηθψλ 
Εεκηψλ 

Ξξνβιέςεηο Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ δελ θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην ΓΙΞ 37. Πρεηίδνληαη κε 
απνκείσζε ζηνηρείσλ ηνπ ΓΙΞ 36 

4 
Ξξφβιεςε 
Δπαρζνχο 
Πχκβαζεο 

Γηα Ξξνβιέςεηο Δπαρζνχο Πχκβαζεο, φηαλ δειαδή απφ κία ζχκβαζε, ηα έζνδα αλακέλεηαη λα είλαη 
κηθξφηεξα απφ ην θφζηνο, γίλεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε 

5 
Ξξφβιεςε 
Αλαδηάξζξσζεο 

Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο θαηαρσξείηαη κφλν αλ έρεη μεθηλήζεη ε αλαδηάξζξσζε ή έρεη αλαθνηλσζεί ην 
πξφγξακκα 

6 
Ινγηζκφο 
πξνβιέςεσλ θαη 
αληηζηξνθή 

Νη πξνβιέςεηο ινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ  
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7 
Δλδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο 

Δλδερφκελε πνρξέσζε είλαη: α) πηζαλή ππνρξέσζε, κε βάζε γεγνλφηα παξειζφληνο, αβέβαηε έθβαζε, κε 
εμαξηψκελε απφ ηελ εηαηξία ή β) παξνχζα δέζκεπζε πνπ δελ ινγίδεηαη γηαηί δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 
αμηφπηζηα. Κία ελδερφκελε ππνρξέσζε δελ δεκηνπξγεί Ξξφβιεςε, κφλν αλαθνηλψλεηαη, αλ είλαη πηζαλφ λα 
ζπκβεί 

8 
Δλδερφκελεο 
απαηηήζεηο 

Δλδερφκελε Απαίηεζε είλαη κία πηζαλή απαίηεζε κε αβέβαηε εμέιημε. Αλ κία απαίηεζε είλαη βέβαηε, δελ είλαη 
ελδερφκελε θαη ινγίδεηαη. Γηα ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ ινγίδεηαη πξφβιεςε εζφδνπ, αιιά 
θνηλνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 

 

 

3.11 Βάζεηο Απνηίκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

Νη βάζεηο απνηίκεζεο, γηα Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ΓΙΞ 32, ην ΓΙΞ 39 θαη ην ΓΞΣΑ 

7, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Βάζεηο απνηίκεζεο γηα ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 

Αξ. 
Βάζεηο Απνηίκεζεο 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Βάζεσλ Απνηίκεζεο 

1 
Θαηάηαμε γηα 
απνηίκεζε κεηά ηελ 
αξρηθή θαηαρψξηζε 

Γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία ρσξίδνληαη ζε: α) 
Πηνηρεία Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ β) Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε γ) 
Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαη δ) Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 

5 Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 
Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο, απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε 
κέζνδν ηνπ Κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ 

6 
Δπελδχζεηο 
Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη 
ηε Ιήμε 

Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε απνηηκψληαη ζην 
Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε Κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ 

7 

Ππκκεηνρέο πνπ 
κπνξνχλ λα 
απνηηκεζνχλ ζε εχινγε 
αμία 

Νη ζπκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγε αμία, απνηηκνχληαη ζε απηήλ, κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλ είλαη εθηθηφ, ή ηε 
ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο 

8 

Ππκκεηνρέο πνπ δελ 
κπνξνχλ λα 
απνηηκεζνχλ ζε εχινγε 
αμία 

Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Ππκκεηνρηθνί Ρίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη θαη δελ κπνξνχλ λα 
απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

9 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο 
πνρξεψζεηο 

Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο, κε ηελ εμαίξεζε φζσλ είλαη "Πηελ 
Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ", απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε Κέζνδν ηνπ 
Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο 

13 Απνκείσζε 
Όια ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ είλαη Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ, ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απνκείσζεο 

14 
Δπίδξαζε δεκίαο 
απνκείσζεο 

Ζ δεκηά απνκείσζεο ελφο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ ζην θφζηνο ή ην Απνζβεζκέλν 
Θφζηνο, κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο 

15 
Απνκείσζε 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 
ζην θφζηνο 

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα Ππκκεηνρηθνχο Ρίηινπο πνπ ηεξνχληαη ζην θφζηνο, κεηαθέξνληαη ζηα 
Απνηειέζκαηα Σξήζεο θαη δελ αλαζηξέθνληαη 

16 
Γηαθνξέο απνηίκεζεο 
δηαζεζίκσλ πξνο 
πψιεζε 

Θέξδε ή Εεκηέο, απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ πνπ είλαη 
Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, κεηαθέξνληαη ζηελ Θαηάζηαζε 
Ινηπψλ Δζφδσλ 

17 

Γηάζεζε Γηαζεζίκσλ 
πξνο Ξψιεζε θαη 
Απνζεκαηηθά Δχινγεο 
Αμίαο 

Όηαλ έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν πνπ είλαη Γηαζέζηκν πξνο Ξψιεζε 
Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν δηαηεζεί θαη δηαγξαθεί, ην ζρεηηθφ ππφινηπν ηεο Θαζαξήο 
Θέζεο, κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, ελψ ζηελ Θαηάζηαζε Ινηπψλ Δζφδσλ γίλεηαη 
πξνζαξκνγή ιφγσ αλαθαηάηαμεο 

 

3.12 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΙΞ 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη γηα ηε ρξήζε 2008 έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Ζ 

πξψηε ρξήζε πνπ ζα δεκνζηεπηνχλ θαηαζηάζεηο κφλν κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα, ζα είλαη ε 1.1-

31.12.2009 κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1.1.2007 θαη εκθάληζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ζαλ 

ζπγθξίζηκσλ 
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Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 

Αξ. 
Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηηθά 
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 Γήισζε Ζ εηαηξία ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη απηέο είλαη νη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε ΓΞΣΑ 

2 
Ζκεξνκελία 
κεηάβαζεο 

Ζ Ζκεξνκελία Κεηάβαζεο πνπ ζπληάρζεθε ν Ηζνινγηζκφο αλνίγκαηνο κε ΓΞΣΑ είλαη ε 1.1.2007 

3 
Ζκεξνκελία 
αλαθνξάο 

Ζ Ζκεξνκελία Αλαθνξάο ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ΓΞΣΑ είλαη ε 31.12.2008, θαη ε 
πεξίνδνο αλαθνξάο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ 1.1.2008, κέρξη 31.12.2008. 

4 
Ππγθξίζηκε 
πεξίνδνο 

Ζ ζπγθξίζηκε πεξίνδνο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη γηα ην δηάζηεκα απφ 1.1.2007, κέρξη 31.12.2007 

5 
Ινγηζηηθέο 
πνιηηηθέο 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, είλαη απηέο ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο, εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ ξεηά πην θάησ αλαθέξνληαη 

6 Δμαίξεζε γηα πάγηα 
Νξηζκέλα πάγηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε εχινγεο αμίεο θαη απηέο νη αμίεο 
ζεσξήζεθαλ ζαλ ηεθκαηξφκελν θφζηνο απηήλ ηελ εκεξνκελία 

7 Δθηηκήζεηο 
Νη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, έγηλαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ γλσζηά 
απηήλ ηελ εκεξνκελία 

 

3.13 Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ ΓΞΣΑ 8 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο, κε βάζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 8, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Έλσζε αλαπηχζζεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ 

ηνκείο εκπνξίαο, παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινπζνχληαη 

δηαθεθξηκέλα κε βάζε Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο. Ξαξφηη ηα κεγέζε ηνπο δελ είλαη ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε κεγάιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη παξφηη ε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ θαηά ηνκέα ηνπ ΓΞΣΑ 8 

αλαθέξεηαη ζε ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο, ε Έλσζε παξέρεη πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα (δξαζηεξηφηεηα) θαηά 

γεληθέο θαηεγνξίεο, επεηδή απηή ε πιεξνθφξεζε είλαη ζεκαληηθή γηα λα θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζεο ηεο. 

 

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο ηνπ ΓΞΣΑ 8 

Αξ. 

Ινγηζηηθή 
Ξνιηηηθή 

Δπηγξακκαηη
θά 

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο 

1 
Ιεηηνπξγηθνί 
ηνκείο 

Ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, είλαη έλα ηκήκα, πνπ έρεη θαηαξρήλ έζνδα θαη έμνδα, παξαθνινπζείηαη δηαθεθξηκέλα απφ 
ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ, ππάξρνπλ δηαθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφλ θαη πιεξνί ηα 
πνζνηηθά θαη άιια θξηηήξηα ηνπ ΓΞΣΑ 8. 

2 
Ππγρψλεπζε 
ηνκέσλ 

Ρνκείο πνπ έρνπλ ηα ίδηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλαλ, αλ ηεξείηαη ε 
ζεκειηψδεο αξρή θαη είλαη παξφκνηα ζε: α) πξντφληα ή ππεξεζίεο, β) παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γ)  θαηεγνξίεο 
πειαηψλ, δ) ηξφπν δηαλνκήο ε) ηπρφλ θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ 

3 

Ξνζά 
ζηνηρείσλ 
ηνκέα θαη 
θαηαλνκέο 
πνζψλ 

Ρα πνζά ησλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ηνκέα πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη κφλν απηά θαη φπσο παξνπζηάδνληαη, ζηνπο 
ιήπηεο απνθάζεσλ. Έρνπλ θαηαλνκέο ή ζπκςεθηζκνχο πνζψλ, γηα λα ζπκθσλνχλ κε ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, κφλν αλ έηζη παξνπζηάδνληαη ζην ιήπηε. Νη θαηαλνκέο πνζψλ, γίλνληαη ζε ινγηθή βάζε. 
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4.ΘΗΛΓΛΝΗ 

4.1 Γεληθνί Θίλδπλνη 

4.1.1 Γεληθά γηα ηνπο θηλδύλνπο 

Γηα ηνπο θηλδχλνπο γίλεηαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, κε βάζε ηηο επηηαγέο ησλ επηκέξνπο πξνηχπσλ, ζην 

θεθάιαην 6 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο θαηά πξφηππν.  

4.1.2 Ξηζησηηθνί θίλδπλνη 

Ζ Έλσζε αληηκεησπίδεη πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη απηνί θαηά θαηεγνξία πηζηψζεσλ, ε θχζε ηνπο θαη 

ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ξηζησηηθνί θίλδπλνη 

Αξ. 
Θαηεγνξίεο 

ηνπ 
θηλδύλνπ 

Φύζε ηνπ θηλδύλνπ Ρξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ 

1 

Ξηζησηηθφο 
θίλδπλνο 
απφ κέιε 
ηεο Έλσζεο 

Αθνξά αδπλακία 
πξσηνβάζκησλ 
ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδσλ 
παξαγσγψλ ή ησλ αγξνηψλ 
κειψλ ηνπο, λα εμνθιήζνπλ 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ 
Έλσζε 

Δθηφο ηνπ φηη ν θίλδπλνο αθνξά κέιε, κε ηα νπνία ππάξρεη ζηαζεξή θαη 
καθξνρξφληα ζρέζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη απαηηήζεηο ηεο Έλσζεο είλαη 
εγγπεκέλεο κε αληίζηνηρεο επηδνηήζεηο ή ην ηίκεκα ησλ πσιήζεσλ πνπ 
εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο αγξφηεο. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη πνιχ κηθξφο 

2 

Ξηζησηηθφο 
θίλδπλνο 
απφ 
εκπνξηθνχο 
πειάηεο ηεο 
Έλσζεο 

Αθνξά αδπλακία ησλ 
πειαηψλ πνπ δελ είλαη 
αγξφηεο, λα εμνθιήζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ 
Έλσζε 

Ζ δηνίθεζε ρεηξίδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή απηέο ηηο ζπλαιιαγέο, εμαζθαιίδνληαο 
εγγπήζεηο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ηεο. Ν θίλδπλνο είλαη 
κηθξφο. 

 

4.1.3 Θίλδπλνη ξεπζηόηεηαο 

Ζ Έλσζε αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. Νη θίλδπλνη απηνί θαηά θαηεγνξία,  ε θχζε ηνπο θαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Θίλδπλνη ξεπζηόηεηαο 

Αξ. 
Θαηεγνξίεο ηνπ 

θηλδύλνπ 
Φύζε ηνπ θηλδύλνπ Ρξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ 

1 

Αδπλακία 
εμφθιεζεο 
εκπνξηθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

Αθνξά θπξίσο θίλδπλν 
αδπλακίαο εμφθιεζεο 
ππνρξεψζεσλ ζε 
πξνκεζεπηέο 

Ν θίλδπλνο είλαη πνιχ κηθξφο. Νη ππνρξεψζεηο ζηα κέιε ηεο Έλσζεο 
εμνθινχληαη φηαλ εηζπξαρζεί ην ηίκεκα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ή εηζπξαρζεί ε 
επηρνξήγεζε ή εμαζθαιηζηεί δαλεηαθή πίζησζε. Γηα ηνπο ινηπνχο πξνκεζεπηέο, 
ζπληάζζεηαη ηακεηαθφ πξφγξακκα θαη ππάξρεη απζηεξή παξαθνινχζεζε θαη 
πινπνίεζή ηνπ. 

2 

Αδπλακία 
εμφθιεζεο 
δαλεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

Αθνξά θίλδπλν 
αδπλακίαο εκπξφζεζκεο 
εμφθιεζεο δαλεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

Γελ είλαη ζεκαληηθφο. Νη ζρέζεηο ηεο Έλσζεο κε ηηο ηξάπεδεο (θπξίσο ηελ 
ΑΡΔΒank) είλαη καθξνρξφληεο θαη ζηαζεξέο, νη δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο ζε 
ινγηθά επίπεδα θαη ε ζπλέπεηά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο δηαξθήο. 
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4.1.4 Θίλδπλνη αγνξάο 

Ζ Έλσζε αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο αγνξάο. Νη θίλδπλνη απηνί θαηά θαηεγνξία,  ε θχζε ηνπο θαη ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
Θίλδπλνη αγνξάο 

Αξ. 
Θαηεγνξί

εο ηνπ 
θηλδύλνπ 

Φύζε ηνπ θηλδύλνπ Ρξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ 

1 
Θίλδπλνο 
επηηνθίσλ 

Λα ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 
επηηνθίσλ 

παξθηφο αιιά φρη ζεκαληηθφο θίλδπλνο, ιφγσ ηνπ χςνπο ην δαλεηζκνχ, 
ησλ πεξηζσξίσλ θεξδνθνξίαο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε φπνηα αχμεζε ζα 
πξέπεη λα θηλείηαη κέζα ζε θάπνηα ινγηθά πιαίζηα 

2 
Ππλαιιαγκ
αηηθφο 
θίλδπλνο 

Λα κεηαβιεζνχλ νη ηζνηηκίεο 
λνκηζκάησλ 

Κε ππαξθηφο θίλδπλνο. Ππλαιιαγέο ηεο Έλσζεο ζε μέλν λφκηζκα ζπάληα 
γίλνληαη θαη πάληα επηδηψθεηαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 
θηλδχλνπ  

3 
Θίλδπλνο 
ηηκψλ 

Λα θαηαξξεχζνπλ νη ηηκέο πψιεζεο 
ησλ αγαζψλ πνπ πνπιάεη ε Έλσζε 
θαη αληίζηνηρε πςειή ηηκή ησλ 
αγαζψλ πνπ αγνξάδεη 

Κε ζεκαληηθφο θίλδπλνο. Νη αγνξέο αγαζψλ πάληα βξίζθνληαη ζε 
αληηζηνηρία κε ηηο ηηκέο πψιεζεο. Κία απφηνκε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ, 
πηζαλά λα κεηψζεη ηα πεξηζψξηα, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή 
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5.ΑΛΑΙΠΖ ΞΝΙΝΗΞΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

5.1 Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

5.1.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΓΖΞΔΓΑ - ΝΗΘΝΞΔΓΑ 2.458.539 2.452.456 
ΘΡΗΟΗΑ 7.438.759 7.569.158 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 617.608 642.830 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔΠΑ 31.426 35.196 
ΈΞΗΞΙΑ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 466.191 369.449 
ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΞΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖ 190.786 138.620 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 11.203.309 11.207.709 

  

 
 
 

5.1.2 Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΓΝΠΚΔΛΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ (ΓΔΖ) 15744 15.744 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 15.744 15.744 

  

 
 
 

5.1.3 Απνζέκαηα 31/12/2009 31/12/2008 
ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ 3.101.393 3.121.107 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΝΡΗΚΖΠΖΠ ΔΚΞ/ΡΥΛ -184.185 -250.000 
ΑΟΣΗΘΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΔΡΝΗΚΥΛ 1.534.916 707.236 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΝΡΗΚΖΠΖΠ ΔΡΝΗΚΥΛ -180.000 -180.000 
ΑΟΣΗΘΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ ΞΝΞΟΝΗΝΛΡΥΛ  6.368 60.952 
ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ Α & Β ΙΥΛ ΙΗΘΥΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ 624.232 261.732 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΟΥΡΥΛ ΙΥΛ -80.000 -80.000 
ΚΗΘΟΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ 9.848 10.918 
ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΞΑΓΗΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 37.516 40.305 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 4.870.089 3.692.250 

  

 
 
 

5.1.4  Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΔΙΑΡΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 2.347.988 1.650.215 
ΞΔΙΑΡΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 

 
32.232 

ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ ΞΔΙΑΡΥΛ -1.341.606 -99.720 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΞΔΙΑΡΔΠ -127.239 -241.626 
ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ 

 
0 

ΞΔΙΑΡΔΠ ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ 831 831 
ΓΟΑΚΚΑΡΗΑ ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΑ ΠΡΝ ΣΑΟΡΝΦΙΑΘΗO 1.000 6.736 
ΓΟΑΚΚΑΡΗΑ ΠΔ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 10.719 7.983 
ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΔΠ (ΚΔΡΑΣΟΝΛΝΙΝΓΖΚΔΛΔΠ) 458.827 872.247 
ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΠΔ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ(ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΔΠ) 81.353 64.882 
ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΠΔ ΔΛΔΣΟΝ 

 
464.876 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 1.431.874 2.758.656 

 

 
 
 

 5.1.5 Ινηπέο απαηηήζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 74.433 65.436 
ΣΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΓΗΔΘΝΙΛΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 28.282 28.281 
ΓΑΛΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 1.200 1.200 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ 254.325 248.564 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ  24.468 18.058 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓ/ΠΚΝΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝΗ 6.653 5.003 
ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ-ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 24.009 23.637 
ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΙΝΓ/ΠΚΥΛ ΣΟΖΚΑΡΗΘΥΛ  117 117 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΓΔΠΚΔΚΔΛΥΛ ΘΑΡΑΘΔΠΔΥΛ 3.436 3.436 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΔΠ 59 59 
ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΌ ΝΚΑΓΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ 22.871 22.871 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓ/ΠΚΝΗ ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ 2.554 2.554 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 3.202 3.202 
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ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΣΟΔΥΠΡΔΠ -1.114.060 -1.114.060 
ΣΟΔΥΠΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΠΔ ΔΘΘΟΔΚΝΡΖΡΑ 14.746 14.746 
ΙΝΗΞΝΗ ΣΟΔΥΠΡΔΠ ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΠΔ € 19.831 11.934 
ΣΟΔΥΠΡΔΠ ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ 593.097 593.097 
ΙΝΗΞΝΗ ΣΟΔΥΠΡΔΠ ΔΞΗΓΗΘΝΗ 474.739 474.739 
ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ 741.659 321.641 
ΣΟΔΥΠΡΗΘΑ ΞΝΙΝΗΞΑ ΞΗΠΡΥΡΥΛ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 57.881 63.515 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 1.233.503 788.030 
 
 
 
 

  5.1.6 Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31/12/2009 31/12/2008 

ΚΔΡΝΣΔΠ ΔΗΠΑΓΚΔΛΔΠ ΠΡΝ ΣΟΖΚΑΡ. 92.209 92.209 

ΚΔΡΝΣΔΠ ΚΖ ΔΗΠΑΓ.ΠΡΝ ΣΟΖΚ/ΟΗΝ  329.673 324.673 

ΞΟΝΔΓΓΟΑΦΔΠ ΠΔ ΞΝ ΔΘΓΝΠΖ ΚΔΡΝΣΔΠ 3.000 8.000 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΞΝΡΗΚΖΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ -324.673 -324.673 

ΈΜΝΓΑ ΔΞΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖΠ 273.000 15.748 

ΑΓΝΟΔΠ ΞΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
 

0 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 373.209 115.957 
 
 
 

  5.1.7 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2009 31/12/2008 
ΡΑΚΔΗΝ 26967,7 21.732 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΝΤΔΥΠ ΠΔ € 376133,73 452.207 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΠΔ € 47,6 48 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΝΤΔΥΠ ΠΔ Μ.Λ. 12,07 12 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 403.161 473.999 
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5.2 Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

5.2.1 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΑΞΝΕΖΚ.ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 666.099 1.052.582 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 666.099 1.052.582 
 
 
 

  5.2.2 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΡΟΑΞΔΕΔΠ -ΙΝΓ/ΠΚΝΗ ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΥΛ 10.556 15.834 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 10.556 15.834 
 
 
 

  5.2.3 Ξξνβιέςεηο/ Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο  πνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 158.440 158.440 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΓΗΑ ΘΗΛΓΛΝΠ ΘΑΗ ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΜΝΓΑ 1.221.000 1.221.000 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 1.379.440 1.379.440 
 
 
 

  5.2.4 Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ 1.118.110 1.137.221 
ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 17 17 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΓΗΑΦΝΟΝΗ 3.880 -320.152 
ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ ΚΔΡΑΣΟΝΛΝΙΝΓΖΚΔΛΔΠ 1.884.800 1.310.813 
ΔΞΗΡΑΓΔΠ ΠΔ ΘΑΘ/ΠΖ ΑΛΔΗΠΞΟΑΘΡΔΠ 

 
357 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 3.006.806 2.128.256 
 
 
 

  5.2.5 Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 4.306.863 4.112.173 
ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

 
419.586 

ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ ΠΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ 5.278 279.141 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 4.312.141 4.810.900 
 
 
 

  5.2.6 Ινηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΑΞΝΓΝΣΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΙΖΟΥΡΔΔΠ  0 
ΥΦΔΗΙΝΚΔΛΔΠ ΓΝΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ  1 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΑΚΝΗΒΥΛ  37.243 
ΒΟΑΣΞΟ.ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓ.  2.230 
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΓΟΑΚΚΥΛ ΔΞΗΡ.ΠΠΞ.  42 
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΔ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ  2.885 
ΒΟΑΣ/ΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΔ ΝΚΑΓΔΠ  24.751 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 0 67.152 
 
 
 

  5.2.7 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΗΠΡΥΡΗΘΑ ΞΝΙΝΗΞΑ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΔΥΠΡΥΛ 368.319 91.760 
ΓΝΠΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ  

 
14.202 

ΙΝΗΞΔΠ ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 88.352 68.753 
ΦΞΑ 165.492 48.824 
ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 19.874 27.796 
ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΥΛ ΡΟΗΡΥΛ 55.107 21.510 
ΦΝΟΝΗ ΡΔΙΖ ΡΗΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΓΝΟΑΠ 113.821 86.913 
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 329 329 
ΦΝΟΝΗ ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ  1.005 1.005 
ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ 2.374 109 
ΗΓΟΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ (ΗΘΑ) 175.408 116.089 
ΡΑΠΝ -10.097 -9.793 
ΔΞΗΘΝΟΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ 0 0 
ΔΜΝΓΑ ΣΟΖΠΔΥΠ ΞΙΖΟΥΡΔΑ 

 
0 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 979.985 467.497 
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5.2.8 πνρξεώζεηο επηδνηήζεσλ 31/12/2009 31/12/2008 
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΑ ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΗΠ ΡΟΗΡΥΛ 124.736 189.208 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 124.736 189.208 

 

 
 
 
5.3 Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ θαζαξήο Θέζεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

5.3.1 Ηδία Θεθάιαηα - Θαζαξή Θέζε - Ππλεηαηξηζηηθό θεθάιαην 31/12/2009 31/12/2008 
ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 679.793 679.793 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 679.793 679.793 
 
 
 

  5.3.2 Ηδία Θεθάιαηα - Θαζαξή Θέζε - Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 31/12/2009 31/12/2008 
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΞΑΛΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ 141.522 141.522 
ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΞΑΛΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΙΞ 635.582 635.582 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 777.104 777.104 
 
 
 

  5.3.3 Ηδία Θεθάιαηα - Θαζαξή Θέζε - Ινηπά απνζεκαηηθά 31/12/2009 31/12/2008 
ΝΦΔΗΙΝΚΔΛΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ -65.029 -65.029 
ΡΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 87.385 87.385 
ΔΗΓΗΘΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ 1.677.704 1.677.704 
ΔΘΡΑΘΡΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ 

 
0 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΑΞΝ ΑΛΑΞΟ/ΓΖ ΑΜΗΑΠ ΠΚΚ. 67.986 67.986 
ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΑΞΝ ΑΛΑΞΟ/ΓΖ ΙΝΗΞΥΛ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣ. 52.703 52.703 
ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ ΔΗΓΗΘΥΛ 495.231 495.231 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 2.315.980 2.315.980 
 
 
 

  5.3.4 Ηδία Θεθάιαηα - Θαζαξή Θέζε - Θέξδε / (δεκίεο) εηο λένλ 31/12/2009 31/12/2008 
ΘΔΟΓΖ / (ΕΖΚΗΔΠ) ΔΗΠ ΛΔΝΛ 269.239 159.590 
ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΥΛ ΓΞΣΑ 5.009.010 5.009.010 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 5.278.248 5.168.600 
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5.4 Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

5.4.1 Ξσιήζεηο 31/12/2009 31/12/2008 

ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ ΣΝΛΓΟΗΘΥΠ 8.335.807 10.636.013 

ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ -395.352 -283.320 

ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ -1.039 -846 

ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ ΣΝΛΓΟΗΘΥΠ 2.297.605 907.023 

ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ -8.409 0 

ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΥΛ ΑΞΝΘΔΚΑΡΥΛ ΣΝΛΓΟΗΘΥΠ 680.846 158.679 

ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ ΞΥΙΖΠΔΥΛ ΙΝΗΞΥΛ ΑΞΝΘΔΚΑΡΥΛ -42.174 0 

ΔΠΝΓΑ ΔΞΜ/ΠΗΑΠ ΑΓΟΝΡ.ΞΟ. 146.469 224.449 

ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ 1.309.981 1.201.728 

ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 177.474 164.999 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 12.501.208 13.008.725 

 

5.4.2 Ινηπά Έζνδα 31/12/2009 31/12/2008 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ -ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΥΛ 33.020 12.750 

ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ 217.274 216.166 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΚΔΠΖΡΔΗΔΠ 6.900 0 

ΔΛΝΗΘΗΑ ΘΡΗΟΗΥΛ - ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 7.977 0 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΑ  ΔΠΝΓΑ 270.359 103.339 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΘΔΟΓΖ 
 

6.642 

ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΑΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΡΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 115.355 
 

ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ 
 

730 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 650.886 339.627 

 

5.4.3 Ινηπά Έμνδα 31/12/2009 31/12/2008 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΘΑΗ ΑΛΝΟΓΑΛΑ ΔΜΝΓΑ 15.745 7.432 

ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ 37.282 17.023 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 53.027 24.455 

 
 
 

  

5.4.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 31/12/2009 31/12/2008 

ΔΠΝΓΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ 
 

1.140 

ΙΝΗΞΝΗ ΞΗΠΡΥΡΗΘΝΗ ΡΝΘΝΗ 771 1.835 

ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 451 140 

Πύλνια Θαηεγνξίαο : 1.222 3.115 

 
 
 

  

5.4.5 Κεξηζκόο Γαπαλώλ 
  

 

Σξήζε 01.01 - 31.12.2009 

    

     
Ξεξηγξαθή ινγ/ζκσλ Ξαξαγσγή  Γηνίθεζε Γηάζεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά 

     ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 382.889 789.649 1.322.193 
 ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΡΟΗΡΥΛ 210.424 150.730 366.544 
 ΞΑΟΝΣΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 222.591 95.656 75.700 
 ΦΝΟΝΗ – ΡΔΙΖ 4.553 9.586 4.744 
 ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΜΝΓΑ 327.880 120.694 111.463 
 ΡΝΘΝΗ ΘΑΗ ΠΛΑΦΖ ΔΜΝΓΑ 0 0 0 124.208 

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ ΞΑΓΗΥΛ 114.100 21.943 54.210 
 ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

    Πύλνιν Δμόδσλ  1.262.438 1.188.258 1.934.853 124.208 

     Πύλνιν αλάισζεο απνζεκάησλ 8.452.183       

     

 
9.714.621 1.188.258 1.934.853 124.208 
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     Σξήζε 01.01 - 31.12.2008 

    

     Ξεξηγξαθή ινγ/ζκσλ Ξαξαγσγή  Γηνίθεζε Γηάζεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά 

     ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 206.372 704.360 1.299.675 
 ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΡΟΗΡΥΛ 82.968 103.354 395.190 
 ΞΑΟΝΣΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 170.594 89.075 43.505 
 ΦΝΟΝΗ – ΡΔΙΖ 6.245 10.502 3.158 
 ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΜΝΓΑ 214.708 91.717 140.208 
 ΡΝΘΝΗ ΘΑΗ ΠΛΑΦΖ ΔΜΝΓΑ 0 0 0 175.799 

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ ΞΑΓΗΥΛ 218.999 25.269 58.335 
 ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

 
22.131 

  
Πύλνιν Δμόδσλ  899.885 1.046.407 1.940.071 175.799 

     Πύλνιν αλάισζεο απνζεκάησλ 9.138.718       

     

 
10.038.603 1.046.407 1.940.071 175.799 
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6. ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΞΝ 

6.1 Ξξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1) 

 

Ππκθσλία Θαζαξήο Θέζεο 

Αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηα Δζληθά Ξξφηππα, γηα ηελ 

Ζκεξνκελία Κεηάβαζεο (1/1/2007) θαη ησλ παξνπζηαδφκελσλ ρξήζεσλ 2007 θαη 2008, εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. Ζ αλάιπζε παξαηίζεηαη θαηά ινγαξηαζκφ Ηζνινγηζκνχ φπσο απηφο εκθαλίδεηαη κε ηα ΓΙΞ, αιιά θαη 

θαηά βαζηθή αηηία επίδξαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αλάκεζα ζηα Γηεζλή θαη 

ηα Δζληθά Ξξφηππα. 

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

Αξ. Ινγαξηαζκφο ή θαηεγνξία κεηαβνιήο ΓΙΞ ΔΙΞ Γηαθνξά ΓΙΞ ΔΙΞ Γηαθνξά ΓΙΞ ΔΙΞ Γηαθνξά 

      
 

    
 

    
 

  

Α. Ππλνιηθά πνζά                   

  Ινγηζηηθή Θαζαξή Θέζε 8.639.312 3.937.916 4.701.396 8.815.014 3.603.172 5.211.842 8.941.477 3.437.407 5.504.070 

Β. Αλάιπζε Θαηά Ινγαξηαζκφ Ηζνινγηζκνχ                   

Β1 Δλεξγεηηθφ                   

Β1.1 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 10.554.217 2.736.179 7.818.038 10.882.894 2.732.475 8.150.419 11.207.709 2.814.699 8.393.010 

Β1.2 
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο 
απφζβεζεο   32.819 -32.819   17.796 -17.796   10.932 -10.932 

Β1.3 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 14.660 14.660 0 14.660 14.660 0 15.744 15.744 0 

Β1.4 Απνζέκαηα 2.243.715 3.193.581 -949.866 2.934.522 3.753.988 -819.466 3.692.250 4.523.892 -831.641 

Β1.5 Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 1.181.650 2.055.263 -873.613 1.031.260 1.651.160 -619.899 2.758.656 2.907.066 -148.410 

Β1.6 Ινηπέο Απαηηήζεηο 446.807 992.650 -545.843 769.990 1.462.410 -692.420 788.030 1.454.461 -666.431 

Β1.7 Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 110.287 18.078 92.209 94.744 2.535 92.209 115.957 15.748 100.209 

Β1.8 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.060.788 2.060.788 0 477.261 477.261 0 473.999 473.999 0 

  Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 16.612.125 11.104.018 5.508.107 16.205.331 10.112.285 6.093.046 19.052.345 12.216.540 6.835.805 

Β2 πνρξεψζεηο                   

Β2.1 
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία 1.272.769 509.108 763.661 1.118.037 527.083 590.954 1.052.582 484.619 567.963 

Β2.2 Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 854.635 854.635 0 294.976 294.976 0 15.834 15.834 0 

Β2.3 
Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 1.379.440 158.440 1.221.000 1.379.440 158.440 1.221.000 1.379.440 158.440 1.221.000 

Β2.4 Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 2.178.094 2.502.126 -324.032 2.194.555 2.518.587 -324.032 2.128.256 2.452.287 -324.032 

Β2.5 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   450.850 -450.850   141.485 -141.485   219.963 -219.963 

Β2.6 Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 882.622 882.622 0 1.757.795 1.757.795 0 4.810.900 4.810.900 0 

Β2.7 Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.405.254 1.808.322 -403.068 645.514 1.110.747 -465.234 723.857 637.090 86.766 

  Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 7.972.814 7.166.102 806.711 7.390.317 6.509.113 881.204 10.110.868 8.779.133 1.331.735 

Β3 Ίδηα Θεθάιαηα                   

Β3.1 Ππλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην 668.793 668.793 0 679.793 679.793 0 679.793 679.793 0 

Β3.2 Απνζεκαηηθά  εχινγεο αμίαο     0 437.512   437.512 777.104   777.104 

Β3.3 Ινηπά απνζεκαηηθά 2.614.311 2.921.924 -307.614 2.614.311 3.057.144 -442.834 2.315.980 2.808.746 -492.765 

Β3.4 Θέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 5.356.208 347.199 5.009.010 5.083.399 -133.765 5.217.164 5.168.599 -51.131 5.219.731 

  Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.639.312 3.937.916 4.701.396 8.815.014 3.603.172 5.211.842 8.941.477 3.437.407 5.504.070 

  Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 16.612.125 11.104.018 5.508.107 16.205.331 10.112.285 6.093.046 19.052.345 12.216.540 6.835.805 
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Αξ. Θαηεγνξία κεηαβνιήο 1/1/2007 31/12/2007 31/12/2008 

Α. Ππλνιηθά πνζά       

Α.1 Ινγηζηηθή Θαζαξή Θέζε κε ΓΙΞ 8.639.312 8.815.014 8.941.477 

Α.2 Ινγηζηηθή Θαζαξή Θέζε κε ΔΙΞ 3.937.916 3.603.172 3.437.407 

 
Γηαθνξά 4.701.396 5.211.842 5.504.070 

Β. Απμεηηθέο ηεο Θαζαξήο Θέζεο Δπηδξάζεηο       

Β.1 
Δπαλππνινγηζκφο απνζβέζεσλ ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πνπ 
παξαθνινπζνχληαη ζε αμίεο θηήζεο 

  80.542 163.007 

Β.2 Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ελζψκαησλ παγίσλ 8.060.623 8.497.199 8.836.791 

Β.3 Ινηπέο απμεηηθέο επηδξάζεηο   163.001 267.135 

  Πύλνιν Απμήζεσλ 8.060.623 8.740.742 9.266.933 

Γ. Κεησηηθέο ηεο Θαζαξήο Θέζεο επηδξάζεηο       

Γ1 Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο (32.819) (32.819) (40.699) 

Γ2 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   0 0 

Γ3 Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.034.134) (1.034.134) (1.034.134) 

Γ4 Ξξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα (1.984.661) (1.984.661) (1.984.661) 

Γ5 Απνηίκεζε ππνρξεψζεσλ ζε εχινγε αμία   0 0 

Γ6 Κεηαθνξά επηρνξήγεζεο κεησηηθά ηνπ παγίνπ (242.585) (412.257) (523.552) 

Γ7 Ινηπέο κεησηηθέο επηδξάζεηο (65.029) (65.029) (179.817) 

  Πύλνιν Κεηώζεσλ (3.359.227) (3.528.899) (3.762.863) 

  Ρειηθή δηαθνξά 4.701.396 5.211.842 5.504.070 

 

 

Ππκθσλία Απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ 

Αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ, απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηα Δζληθά Ξξφηππα, γηα ηηο ρξήζεηο ’07 θαη ’08 εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ αλάιπζε παξαηίζεηαη 

θαηά ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη κε ηα ΓΙΞ, αιιά θαη θαηά βαζηθή αηηία επίδξαζεο, 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αλάκεζα ζηα Γηεζλή θαη ηα Δζληθά Ξξφηππα 

 

    31/12/2007 31/12/2008 

Αξ. Ινγαξηαζκόο ή θαηεγνξία κεηαβνιήο ΓΙΞ ΔΙΞ Γηαθνξά ΓΙΞ ΔΙΞ Γηαθνξά 

Α. Ππλνιηθά πνζά             

  Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (272.810) (480.964) 208.153 126.132 70.139 55.993 

Β. Αλάιπζε Θαηά Ινγαξηαζκφ Ηζνινγηζκνχ             

Β1.2 Ξσιήζεηο 10.011.044 10.011.044 (0) 13.008.725 13.008.725 1 

Β1.3 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 8.099.589 8.144.751 (45.162) 10.070.844 10.094.929 (24.085) 

  Κηθηό Θέξδνο 1.911.455 1.866.294 45.161 2.937.881 2.913.796 24.085 

Β1.5 Ινηπά έζνδα  359.938 395.327 (35.389) 339.627 400.990 (61.363) 

Β1.6 Έμνδα δηάζεζεο 1.493.919 1.550.887 (56.968) 1.902.525 1.964.005 (61.480) 

Β1.7 Έμνδα δηνίθεζεο 853.786 880.883 (27.097) 1.015.297 1.041.591 (26.294) 

Β1.8 Ινηπά έμνδα  86.929 184.757 (97.828) 24.455 24.455 0 

  Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (163.242) (354.906) 191.665 335.232 284.735 50.497 

Β1.10 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.884 6.884 0 3.115 3.115 0 

Β1.11 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  116.452 132.941 (16.489) 212.215 217.711 (5.496) 

  Θέξδε πξν θόξσλ (272.810) (480.964) 208.153 126.132 70.139 55.993 
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Αξ. Θαηεγνξία κεηαβνιήο 31/12/2007 31/12/2008 

Α. Ππλνιηθά πνζά     

Α.1 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ κε ΓΙΞ (272.810) 126.132 

Α.2 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ κε ΔΙΞ (480.964) 70.139 

 
Γηαθνξά 208.153 55.993 

Β. Απμεηηθέο  ησλ Απνηειεζκάησλ Δπηδξάζεηο     

Β.1 
Δπαλππνινγηζκφο απνζβέζεσλ ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη 
ζε αμίεο θηήζεο 80.542 82.465 

Β.2 Ινηπέο απμεηηθέο επηδξάζεηο 172.708 42.771 

  Πύλνιν Απμήζεσλ 253.250 125.236 

Γ Κεησηηθέο ησλ Απνηειεζκάησλ επηδξάζεηο     

Γ.1 Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηάζηαζεο (979) (7.881) 

Γ.2 Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (8.728)   

Γ.3 Ινηπέο κεησηηθέο επηδξάζεηο (35.389) (61.363) 

  Πύλνιν Κεηώζεσλ (45.095) (69.244) 

  Ρειηθή δηαθνξά 208.154 55.992 

 

Ζκεξνκελία κεηάβαζεο θαη πάγηα ζηελ εχινγε αμία, ζαλ ηεθκαηξφκελν θφζηνο 

Θαηά ηελ Ζκεξνκελία Κεηάβαζεο, ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζε εχινγεο αμίεο θαη ε απνηίκεζή ηνπο 

ζεσξήζεθε ζαλ ηεθκαηξφκελν θφζηνο ζηνλ Ηζνινγηζκφ έλαξμεο. Ζ απνηίκεζε απηή δηαθέξεη απφ ηελ 

αληίζηνηρε απνηίκεζε πνπ είρε γίλεη κε ηα Δζληθά Ξξφηππα. Πρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξέο παξέρνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αξ. 
Δίδνο ή θαηεγνξία παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκήζεθαλ 
Πηελ Δύινγε Αμία ζαλ "ηεθκαηξόκελν θόζηνο" 

1/1/2007 

Κε ΓΙΞ Κε ΔΙΞ Γηαθνξά 

1 
Γήπεδα - Νηθφπεδα 2.310.934 828.670 1.482.264 

2 Θηίξηα 7.661.281 1.082.922 6.578.360 

  Πύλνιν 9.972.215 1.911.592 8.060.623 

 

6.2. Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 1) 

 

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

Ρα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ησλ Πεκεηψζεσλ. 

Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθψλ 

Πηα Ίδηα Θεθάιαηα, εκθαλίδνληαη θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ Απνζεκαηηθά.  

Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο ε εκθάληζή ηνπο είλαη ζπλνπηηθή, αιιά ζηελ πξάμε ηα θνλδχιηα ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ζπλζέηνληαη απφ απνζεκαηηθά πνπ ην θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή θαη 

πεξηνξηζκνχο.  

Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ θαζελφο. 
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Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθώλ 

Αξ. Ρίηινο Απνζεκαηηθνύ αλαιπηηθά 
Ινγαξηαζκόο πνπ 
εκθαλίδεηαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκό 

  Φύζε απνζεκαηηθνύ, ζθνπόο θαη πεξηνξηζκνί 

1 ΡΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ Ινηπά απνζεκαηηθά 87.385 
 Κε δηαλεκφκελν, ζρεκαηηζζέλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, 

πξννξηδφκελν γηα θάιπςε δεκηψλ εηο λένλ 

2 ΔΗΓΗΘΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ Ινηπά απνζεκαηηθά 1.677.704  Γηαλεκεηέα ππφ πεξηνξηζκνχο. 

3 ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ ΔΗΓΗΘΥΛ Ινηπά απνζεκαηηθά 495.231  Γηαλεκεηέα ππφ πεξηνξηζκνχο. 

4 ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΞΑΛΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΔΘΡΑΠΔΥΛ Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 141.522 Πρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ ΓΙΞ 16. Κε δηαλεκφκελν. 

5 ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΞΑΛΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 635.582 Πρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ ΓΙΞ 16. Κε δηαλεκφκελν. 

      3.037.424   

 

Αλάιπζε θεθαιαίνπ 

Αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Έλσζεο παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Αλάιπζε θεθαιαίνπ 

Αξ. 
Δίδνο ηίηισλ θεθαιαίνπ 

(κεηνρώλ) 
Αξηζκόο 
ηίηισλ 

Αμία 
Αμία 

θεθαιαίνπ 

1 πνρξεσηηθέο κεξίδεο 67 9.981,98 668.793 

2 Ξξναηξεηηθέο κεξίδεο 11 1.000,00 11.000 

    78   679.793 

 

6.3 Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθώλ Ονώλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 7) 

 

Ρακεηαθά Ηζνδχλακα 

Ζ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2009 31/12/2008 
ΡΑΚΔΗΝ 26.968 21.732 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΝΤΔΥΠ ΠΔ € 376.134 452.207 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΠΔ € 47,6 48 
ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΝΤΔΥΠ ΠΔ Μ.Λ. 12,07 12 
Πύλνια Θαηεγνξίαο : 403.161 473.999 

 

 
6.4 Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθώλ Δθηηκήζεσλ θαη  Ιάζε (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ 
ΓΙΞ 8) 

 

Λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ είραλ εθδνζεί ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ή θαηά ηελ πεξίνδν θαη ηζρχνπλ 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο  

Ζ Έλσζε εθάξκνζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ή δηεξκελείεο φπσο απηά/έο 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB. Ζ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ λέσλ 

ή ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ ή δηεξκελεηψλ γίλεηαη βάζεη ησλ εθδνζέλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. 

Θαλνληζκνί έγθξηζεο πξνηύπσλ πνπ είραλ εθδνζεί ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο ή θαηά ηελ 

πεξίνδν θαη ηζρύνπλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 
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Θαλνληζκφο 1293/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα δηθαηψκαηα φηαλ ηα 

εθδνζέληα κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. 

Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε έλαληη 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε ηηκή άζθεζήο 

ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. 

Θαλνληζκφο 1171/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΞΣΑ 9 θαη ΓΙΞ 39. Δπαλεθηίκεζε ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ 

- Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηεξκελείαο ΔΓΓΣΞΑ 9 θαη ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια ζπκβφιαηα, ζε πεξίπησζε επαλαηαμηλφκεζεο 

πβξηδηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

δηεξκελεία θαη νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 39 δελ είραλ εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκφο 1165/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 4 θαη ΓΞΣΑ 7. Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα - Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Πθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΣΞΑ 4 θαη ζην ΓΣΞΑ 7 είλαη ε απαίηεζε εληζρπκέλσλ γλσζηνπνηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Αθνξνχλ θπξίσο εηαηξίεο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ηα δεηήκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο είλαη πνιχ πην ζχλζεηα απφ ηηο άιιεο εηαηξίεο.  

Θαλνληζκφο 824/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 39 θαη ΓΞΣΑ 7. Δπαλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη κεηάβαζε» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 θαη ην ΓΞΣΑ 7 αθνξνχλ θπξίσο ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ 

θαλνληζκφ 1004/2008 γηα ηελ αλαθαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Κε ηηο δηνξζψζεηο πνπ γίλνληαη, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο αλαθαηαηάμεηο, αλαδξνκηθά απφ 1.7.2008 γηα φινπο, 

αλεμάξηεηα αλ ζα θάλνπλ ηηο αλαθαηαηάμεηο κεηά ην πέξαο ηνπ 9κήλνπ ηνπ 2008.  

Θαλνληζκφο 69/2009 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαη ΓΙΞ 27. «Θφζηνο επέλδπζεο ζε ζπγαηξηθή, απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζπγγελή Δπηρείξεζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 1 επηηξέπεη ζηνλ πηνζεηνχληα γηα πξψηε θνξά λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο μερσξηζηέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ σο ηεθκαξηφ θφζηνο κηαο επέλδπζεο ζε ζπγαηξηθή, απφ θνηλνχ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζπγγελή επηρείξεζε είηε ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζηα ΓΞΣΑ είηε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο βάζεη ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Ν νξηζκφο ηεο «κεζφδνπ θφζηνπο» δηαγξάθεηαη απφ ην ΓΙΞ 27 θαη 

επηβάιιεηαη ζπλεπψο ζηνλ επελδπηή λα αλαγλσξίδεη σο εηζφδεκα ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

φια ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ κηα ζπγαηξηθή, απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

ζπγγελή επηρείξεζε, αθφκα θη αλ ην κέξηζκα πιεξψλεηαη απφ ηα απνζεκαηηθά πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ 

απφθηεζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27 απνζαθελίδνπλ επίζεο ην πψο θαζνξίδεηαη ην θφζηνο κηαο επέλδπζεο 

βάζεη ηνπ ΓΙΞ 27 φηαλ κηα κεηξηθή εηαηξεία αλαδηνξγαλψλεη ηε ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ νκίινπ ηεο 

ηνπνζεηψληαο κηα λέα νηθνλνκηθή νληφηεηα σο κεηξηθή ηεο κε ηξφπν πνπ ε λέα κεηξηθή λα απνθηά ηνλ έιεγρν 

ηεο αξρηθήο κεηξηθήο εθδίδνληαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εηο αληάιιαγκα ησλ ππαξρφλησλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο αξρηθήο κεηξηθήο. 

Θαλνληζκφο 53/2009 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 32 θαη ΓΙΞ 1. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα κε δηθαίσκα 

απνπιεξσκήο θαη Γεζκεχζεηο πνπ Αλαθχπηνπλ θαηά ηελ Δθθαζάξηζε» 

Βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, νξηζκέλνη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ εηαηξείεο θαη θαηαηάζζνληαη επί ηνπ 

παξφληνο σο ππνρξεψζεηο, παξφιν πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε εθείλα ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ, 
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πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο ίδηα θεθάιαηα. Δπίζεο, απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα κέζα 

απηά θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ λένη θαλφλεο γηα ηελ αλαθαηάηαμή ηνπο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ 

εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκφο 1274/2008 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1. Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(αληηθαηάζηαζε)» 

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 1 ηξνπνπνηεί νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη απαηηεί επίζεο νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ππγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο αιιαγέο 

ζπλνςίδνληαη ζηε μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο (κεηφρνπο) κε ηελ ηδηφηεηα απηψλ σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα, απμήζεηο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θ.α.) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ε αλαζεψξεζε ηνπ 

πξνηχπνπ επέθεξε αιιαγέο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. Ξξνζηέζεθαλ λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ 

ελδηάκεζσλ πεξηφδσλ. Πχκθσλα κε απηέο ε Έλσζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη φια ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο (ρξήζε 1/1 – 31/12/2009): (α) είηε ζε κία εληαία 

θαηάζηαζε (β) είηε ζε δχν θαηαζηάζεηο: κία θαηάζηαζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ 

ηεο πεξηφδνπ (μερσξηζηή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ) θαη κία δεχηεξε θαηάζηαζε ε νπνία ζα μεθηλά απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ θαη ζα ζπλερίδεη παξνπζηάδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

(Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ).  Ζ Έλσζε επέιεμε ηνλ (β) ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ ινγηζηηθή ρξήζε.  

Θαλνληζκφο 1263/2008 «ΔΓΓΞΣΑ 14. Ρν φξην ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο» 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 14 απνζαθελίδεη δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ (ΓΙΞ) 19 φζνλ αθνξά ηελ 

επηκέηξεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, φηαλ ππάξρεη ειάρηζηε θεθαιαηαθή ππνρξέσζε. Ζ 

ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ είρε εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκφο 1262/2008 «ΔΓΓΞΣΑ 13. Ξξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ» 

Κε ηελ ΔΓΓΞΣΑ 13 παχνπλ νη πθηζηάκελεο αζπλέπεηεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ησλ δσξεάλ ή κε έθπησζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ησλ πσινχκελσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

πειαηψλ, κε ηα νπνία εηαηξείεο ζπρλά αληακείβνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ππφ ηχπν βαζκψλ, αεξνπνξηθψλ 

απνζηάζεσλ ή άιισλ δηθαησκάησλ παξνρψλ, θαηά ηελ πψιεζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία 

δελ είρε εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκφο 1261/2008 «Ρξνπνπνίεζε ην ΓΞΣΑ 2. Ξξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο θαη αθπξψζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 2 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «πξνυπνζέζεηο ηεο θαηνρχξσζεο», κε 

ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο «πξνυπνζέζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ θαηνρχξσζε» θαη κε ηελ εξκελεία ηεο 

έλλνηαο «αθπξψζεηο ζπκθσληψλ ακνηβψλ βάζεη ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ» απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκφο 1260/2008 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 23. Θφζηε δαλεηζκνχ (αληηθαηάζηαζε)» 

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 23 θαηαξγεί ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεηαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ άκεζα σο έμνδν 

ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Όια απηά ηα θφζηε δαλεηζκνχ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ 

ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρα ινηπά θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα.  

Θαλνληζκφο 1358/2007 «ΓΞΣΑ 8. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» 
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Αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 14 «Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Πθνπφο ηνπ λένπ πξνηχπνπ είλαη ε παξνρή 

νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο, 

ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ηεο, ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο. 

Ρν πξφηππν πηνζεηεί ηελ «πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο», απαηηψληαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο απφδνζεο θαηά ηνκέα επηκεξηζκνχ ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο. 

Γελ είρε εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

Θαλνληζκνί έγθξηζεο πξνηύπσλ πνπ εθδόζεθαλ θαη ηζρύνπλ κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

Θαλνληζκφο 1164/2009 «ΔΓΓΞΣΑ 18. Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» 

Ζ ΔΓΓΞΣΞ 18 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηιακβάλεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ απφ πειάηεο ή ξεπζηψλ γηα 

ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεραλήο ή εμνπιηζκνχ. Ζ Έλσζε εθηηκά φηη ε ελ ιφγσ 

δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.  

Θαλνληζκφο 1142/2009 «ΔΓΓΞΣΑ 17. Θαηαλνκέο κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο» 

Ζ ΔΓΓΞΣΞ 17 είλαη κία δηεξκελεία ε νπνία πεξηέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαλνκψλ κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Ζ Έλσζε εθηηκά φηη ε ελ 

ιφγσ δηεξκελεία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.  

Θαλνληζκφο 1136/2009 «Αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 1. Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ (αληηθαηάζηαζε)» 

Ρν αλαδηαξζξσκέλν ΓΞΣΑ 1 αληηθαζηζηά ην ηζρχνλ ΓΞΣΑ 1, ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε ρξήζε ηνπ 

ΓΞΣΑ 1 θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κειινληηθά. Δπηπιένλ, ζην αλαδηαξζξσκέλν ΓΞΣΑ 1 δηαγξάθνληαη απφ ην 

πξφηππν κεξηθέο παξσρεκέλεο κεηαβαηηθέο θαζνδεγήζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη κεξηθέο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

αλαδηαηππψζεηο. Νη ηζρχνπζεο απαηηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο.  

Θαλνληζκφο 839/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 39. Δπηιέμηκα Αληηζηαζκηδφκελα Πηνηρεία» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην 39 απνζαθελίδνπλ ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζην κέξνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ζηα ζπκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο. 

Θαλνληζκφο 636/2009 «ΔΓΓΞΣΑ 15. Ππκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ» 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 15 απνηειεί δηεξκελεία πνπ δηεπθξηλίδεη θαη θαζνδεγεί ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα έζνδα απφ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ, θαη εηδηθφηεξα, εάλ κηα ζχκβαζε θαηαζθεπήο 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 Ππκβάζεηο Θαηαζθεπήο ή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 18 Έζνδα. 

Θαλνληζκφο 495/2009 «Αλαζεψξεζε ηνπ  ΓΞΣΑ 3. Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ (αληηθαηάζηαζε)» 

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 ζεζπίδεη αξρέο θαη θαλφλεο γηα ην πψο έλαο απνθηψλ ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ζηα βηβιία ηνπ ηα δηάθνξα ζηνηρεία (φπσο αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο, κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο θαη ππεξαμία) πνπ ζπλδένληαη κε ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πξάμεο απφθηεζεο. Θαζνξίδεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζρεηηθά 

κε ηηο πξάμεηο απηέο. Κεηαμχ ησλ αιιαγψλ πνπ ζα επέιζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3 

πεξηιακβάλεηαη ε  εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε 

κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. 

Θαλνληζκφο 494/2009 «Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27. Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 
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Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27 θαζνξίδνπλ θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα 

ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πψο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχλ νη κεηξηθέο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ηηο κεηαβνιέο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ζε ζπγαηξηθέο θαη πψο πξέπεη λα επηκεξίδνληαη νη δεκίεο 

κηαο ζπγαηξηθήο κεηαμχ ηεο ειέγρνπζαο θαη ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο. Κεηαμχ άιισλ απνζαθελίδεηαη φηη 

νη κεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε κηα ζπγαηξηθή, ηα νπνία δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 

ειέγρνπ, ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ Έλσζε δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ην Ξξφηππν δελ έρεη εθαξκνγή. 

Θαλνληζκφο 460/2009 «ΔΓΓΞΣΑ 16. Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ» 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 16 απνηειεί δηεξκελεία πνπ δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ΓΙΞ 21 θαη ΓΙΞ 39 ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αληηζηαζκίδεη 

ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηεο ζε εθκεηαιιεχζεηο εμσηεξηθνχ. 

Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Έλσζε.  

Θαλνληζκφο 254/2009 «ΔΓΓΞΣΑ 12. Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο» 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζε παξαρσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Θαιχπηεη ηα 

δεηήκαηα ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή, δειαδή ηνπ 

ηδηψηε. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Έλσζε. 

6.5 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 16) 

 

Θαηεγνξίεο παγίσλ θαη ηξφπνο απφζβεζεο 

 
Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ηξφπνο 

απνηίκεζήο ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο, εκθαλίδνληαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

  Ρξόπνο απνηίκεζεο Ππληειεζηέο απόζβεζεο Κέζνδνο απόζβεζεο 

Γήπεδα - Νηθφπεδα Δχινγε αμία 0% Γελ απνζβέλνληαη 

Θηίξηα Δχινγε αμία 2% Πηαζεξή 

Κεραλήκαηα Θφζηνο 6%-10% Πηαζεξή 

Κεηαθνξηθά κέζα Θφζηνο 6%-8%  Πηαζεξή 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Θφζηνο 7%-10% Πηαζεξή 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε Θφζηνο 0% Γελ απνζβέλνληαη 

 

Κεηαβνιή θαη θηλήζεηο ζηε ρξήζε 

Αμία θηήζεο 
Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 
ππό εθηέιεζε 

ΠΛΝΙΝ 

πόινηπν 31/12/2006 2.310.934 12.832.729 4.157.556 154.033 791.697 0 20.246.948 

Ξξνζζήθεο 
 

23.000 60.174 
 

266.737 
 

349.910 

Κεηψζεηο 
      

0 

Αλαπξνζαξκνγή 71.472 366.039 
    

437.512 

Δπηρνξήγεζε παγίσλ 
 

(169.672) 
    

(169.672) 

πόινηπν 31/12/2007 2.382.406 13.052.096 4.217.730 154.033 1.058.433 0 20.864.697 

Ξξνζζήθεο 
 

83.917 105.974 84 63.679 138.620 392.275 

Κεηψζεηο 
   

(11.006) 
  

(11.006) 

Αλαπξνζαξκνγή 70.050 269.543 
    

339.593 

Δπηρνξήγεζε παγίσλ 
 

(111.295) 
    

(111.295) 

πόινηπν 31/12/2008 2.452.456 13.294.261 4.323.704 143.111 1.122.112 138.620 21.474.264 

Ξξνζζήθεο 6.083 76.786 34.988 
 

136.531 52.166 306.553 

Κεηψζεηο 
      

0 

Αλαπξνζαξκνγή 
      

0 

Δπηρνξήγεζε παγίσλ 
 

(120.700) 
    

(120.700) 

πόινηπν 31/12/2009 2.458.539 13.250.346 4.358.692 143.111 1.258.643 190.786 21.660.117 
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Απνζβέζεηο 
Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 
ππό εθηέιεζε 

  

πόινηπν 31/12/2006 0 5.414.032 3.480.821 118.709 679.169 0 9.692.731 

Ξξνζζήθεο 
 

152.093 100.797 3.758 32.426 
 

289.073 

Κεηψζεηο 
      

0 

Αλαπξνζαξκνγή 
      

0 

πόινηπν 31/12/2007 0 5.566.125 3.581.618 122.466 711.594 0 9.981.804 

Ξξνζζήθεο 
 

158.977 99.256 3.300 41.069 
 

302.603 

Κεηψζεηο 
   

(17.851) 
  

(17.851) 

Αλαπξνζαξκνγή 
      

0 

πόινηπν 31/12/2008 0 5.725.102 3.680.874 107.915 752.663 0 10.266.555 

Ξξνζζήθεο 
 

86.485 60.210 3.770 39.788 
 

190.253 

Κεηψζεηο 
      

0 

Αλαπξνζαξκνγή 
      

0 

πόινηπν 31/12/2009 0 5.811.587 3.741.085 111.685 792.452 0 10.456.808 

        

        

        

        

Αλαπόζβεζηε αμία 
Γήπεδα - 
Νηθόπεδα 

Θηίξηα Κεραλήκαηα 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 
ππό εθηέιεζε 

  

πόινηπν 31/12/2006 2.310.934 7.418.696 676.735 35.324 112.528 0 10.554.217 

πόινηπν 31/12/2007 2.382.406 7.485.971 636.112 31.566 346.839 0 10.882.894 

πόινηπν 31/12/2008 2.452.456 7.569.158 642.830 35.196 369.449 138.620 11.207.709 

πόινηπν 31/12/2009 2.458.539 7.438.758 617.608 31.426 466.191 190.786 11.203.308 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Έλσζεο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο ππέξ Α.Ρ.Δ. γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ην 

αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ αλέξρνληαλ ηελ 31/12/09 ζην πνζφ ησλ επξψ 4.322.696,97. 

 
6.6 Ινγηζηηθή ησλ Θξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Θξαηηθήο πνζηήξημεο 
(Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 20) 

Δπηρνξεγήζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο 

Αλάιπζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζηα ζπλνιηθά 

έζνδα εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δπηρνξεγήζεηο / Δπηδνηήζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο       

Αξ. 
Ινγαξηαζκφο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη 

Δίδνο 
Ινγαξηαζκνχ 

Δίδνο 
Δπηρνξήγεζεο 2009 2008 

1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δλεξγεηηθνχ Ξαγίσλ 644.252 523.552 

2 Ξσιήζεηο Δζφδσλ Δμφδσλ 1.309.981 1.201.728 

3 Ινηπά έζνδα Δζφδσλ Δμφδσλ 33.020 12.750 

        1.987.253 1.738.030 

 

6.7 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 

Γελ πθίζηαληαη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο. Νη παξαθάησ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε. 
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2009 2008 

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ Γ.Π.            13.879,29 15.763,68 

Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ Γεληθήο Ππλέιεπζεο 1.918,40 5.826,26 

 
15.797,69 21.589,94 

 
 
6.8 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ (Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 36) 

 

Εεκηέο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Νη δεκίεο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο απηψλ δεκηψλ, θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε δηάθξηζή ηνπο 

αλ κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ή ηα απνηειέζκαηα θαη νη ινγαξηαζκνί ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Απνκεησκέλα ζηνηρεία αλά θαηεγνξίαο 

Αξ. Θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
Ππλνιηθφ πνζφ 

απνκείσζεο 

Α. Εεκηέο απνκείσζεο   

1 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 400.066 

2 Ινηπέο απαηηήζεηο 1.114.060 

3 Απνζέκαηα 590.000 

  Πύλνιν 2.104.127 

 
6.9 Ξξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο 

 

Θίλεζε πξνβιέςεσλ 

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ ζηελ πεξίνδν, θαηά θαηεγνξία, εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Θίλεζε πξνβιέςεσλ ρξήζε 2008 

Αξ. Θαηεγνξία  
πφινηπν 

31/12/2007 
Ξξνβιέςεηο 

ρξήζεο 
Σξεζηκνπνίεζε 
πξνβιέςεσλ 

πφινηπν Ιήμεο 
31/12/2008 

1 
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζίαο 

1.118.037 298.330 363.786 1.052.581 

2 Ξξφβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο θαη έμνδα 1.221.000 0 0 1.221.000 

    2.339.037 298.330 363.786 2.273.581 

      

Θίλεζε πξνβιέςεσλ 2009 

Αξ. Θαηεγνξία  
πφινηπν 

31/12/2008 
Ξξνβιέςεηο 

ρξήζεο 
Σξεζηκνπνίεζε 
πξνβιέςεσλ 

πφινηπν Ιήμεο 
31/12/2009 

1 
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζίαο 

1.052.581   386.483 666.098 

2 Ξξφβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο θαη έμνδα 1.221.000 0 0 1.221.000 

    2.273.581 0 386.483 1.887.098 
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6.10 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο  
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο , νκαδνπνηνχληαη 

σο εμήο: 

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ       

Αξ. Θαηεγνξία  Θνλδχιηα ηζνινγηζκνχ 31/12/2009 31/12/2008 

1 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο 
Απαηηήζεηο 

1.431.874 2.758.656 

2 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Ινηπέο Απαηηήζεηο 1.233.503 788.030 

3 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 403.161 473.999 

4 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο 

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο 

10.556 15.834 

5 
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο 
πνρξεψζεηο 

4.312.141 4.810.900 

 

Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ζ Έλσζε εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο.   

Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία, ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ζε φηη αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν 

θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, , εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη 

πηζησηέο θαζψο θαη έληνθεο ππνρξεψζεηο. 

 

Θίλδπλνο αγνξάο 

Υο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο. (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο) 

Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Έλσζε εζηηάδεηαη ζε έλα είδνο θηλδχλνπ: ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ. 

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Έλσζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Υο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Έλσζεο 

ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο.  

Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξεηψλ ηεο Έλσζεο, γίλεηαη κε ην λφκηζκα ηνπ 

θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο  (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο) ην νπνίν είλαη ην Δπξψ. 
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Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο κπνξνχλ είηε λα παξακείλνπλ θπκαηλφκελα ή λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά. 

Ζ Έλσζε δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηηκέο επηηνθίσλ. 

Ζ Έλσζε δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε θηλδχλνπο άιισλ ηηκψλ.  

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

H έθζεζε ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    31/12/2009 31/12/2008 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

1.431.874 2.758.656 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα   403.161 473.999 

 
Πύλνιν 1.835.035 3.232.655 

 

 

Ζ Έλσζε έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. 

Ζ Έλσζε ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ζηα control ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο 

πειάηεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ελδείμεσλ επηζθάιεηαο ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγνχληαη ζρεηηθέο απνκεηψζεηο.  

Ζ δηνίθεζε ηεο Έλσζεο ζεσξεί φηη φζεο απαηηήζεηο δελ έρνπλ απνκεησζεί είλαη πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζπζηεξεκέλσλ.  

Γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο φπσο θαη γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ε Έλσζε δελ εθηίζεηαη ζε 

ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ζ Έλσζε δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά.  

 

6.11 ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

 

Νη ζηφρνη ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going-concern) απνδνηηθά. 

 

Ζ Έλσζε παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ν ελ ιφγσ ζπληειεζηήο 

ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ν θαζαξφο 

δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «Πχλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη 
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καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) κείνλ «Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα». Ρα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» φπσο εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 

  31/12/2009 31/12/2008 

Πχλνιν Γαλεηζκνχ 4.322.696,97 4.826.734,00 
Κείνλ : Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 
ηζνδχλακα 403.161,10 473.999,00 

Θαζαξόο δαλεηζκόο 4.725.858,07 5.300.733,00 

Ίδηα θεθάιαηα 9.051.125,27 8.941.477,00 

Ππλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 13.776.983,34 14.242.210,00 

Ππληειεζηήο κφριεπζεο 34% 37% 
 

 

6.12 ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά 

ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Έλσζεο. 
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7. ΑΙΙΔΠ ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 

Κε βάζε ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε αξ. 11365/08, νξίζηεθε 

έλα ειάρηζην πεξηερφκελν ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζηνλ 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηχπν. Δπεηδή ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη απνζπαζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε απηφ ην δήηεκα θαη ν αλαγλψζηεο 

παξνηξχλεηαη λα κειεηήζεη ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ. 

Πηελ απφθαζε επηβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

θαλνληθά εκθαλίδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο, φηαλ απηέο έρνπλ ηελ πιεξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Ζ πιεξνθφξεζε 

φκσο γηα απηά ηα ζέκαηα, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο παξαγξάθνπο κέζα ζην θείκελν ησλ ζεκεηψζεσλ 

ή λα κελ παξέρεηαη αθξηβψο κε ηνλ ηξφπν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ ΘΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθν, ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΘΑ θαη ζα δνζεί ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, κε 

ηξφπν πην πιήξε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζην θείκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

i. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ 

Ξξνζσπηθό 

      2006 2007 2008 

Κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ άηνκα          71 115 137 

        

Κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο:       

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ άηνκα 58 62 62 

Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 13 53 75 

              Πύλνιν άηνκα      71 115 137 

 

ii. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ Έλσζε δελ έρεη θνξνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 

iii. Δπίδηθεο δηαθνξέο, δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

πάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθήο ή δηαηηεηηθήο θχζεο,, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ εηαηξία ή ηνλ φκηιν.  
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8. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 

 


