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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
  
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 
31/12/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε.» την 31/03/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους 
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.haidemenos.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα 
στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 
ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
 
 
Χαϊδεμένος Γιώργος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ελληνικής Εκτυπωτικής Α.Ε. 
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1. Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ 
 
  
  
  

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ    ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ    
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..    ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ            

            11  11  22000077  ΈΈωωςς  3311  1122  22000077..  
  
  
  

Γενικά  
 
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2007  
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της . 
 
Ο ισολογισμός τα αποτελέσματα χρήσης και οι ταμειακές ροές υπήρξαν σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της ,όπως ορίζονται από το καταστατικό της.   
 
Η εταιρεία δημοσίευσε  τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης διότι η μητρική εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   ΑΕΒΕ είναι  εισηγμένη . 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή  επί των εργασιών της εταιρείας ,των 
στοιχείων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης ,σας γνωρίζει τα 
παρακάτω. 
 
ΟΙ καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 2.325.324,72 ευρώ   στις 31.12.2007  με 
3.004.930,52 ευρώ   στις 31.12.2006    και παρουσίασαν   μείωση 22,61%. 
 
Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν για την τρέχουσα χρήση  σε 162.958,88 ευρώ   έναντι 
439.412,25 ευρώ   της προηγούμενης χρήσης   σημειώνοντας μείωση 69%   . 
 
Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 138.204,50 ευρώ έναντι κερδών της προηγούμενης 
χρήσης 417.300,39  ευρώ.   
 
Τα αποθέματα των πρώτων και βοηθητικών υλών  είναι  μειωμένα κατά 15,18% σε σχέση με 
την προηγούμενη χρονιά . 
 
Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται  αυξημένα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
βασικός πελάτης της εταιρείας είναι η μητρική ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   ΑΕΒΕ  και  ουσιαστικά οφείλεται στις πωλήσεις Δεκεμβρίου που ήταν 
αυξημένες.   
 
 
 
  
Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μειωμένα και ουσιαστικά είναι το δάνειο που έχει πάρει η 
εταιρεία για το ακίνητο που έχει η εταιρεία στο Κορωπί. 
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια  έχουν σχέση με το ανωτέρω δάνειο της εταιρείας και αφορά το  
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Λοιπές πληροφορίες  
Η μητρική εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΕΒΕ έχει  προβεί σε διαδικασία απορρόφησης  της εταιρείας μέσα στο 2008 . 
  
Με βάση τα προαναφερθέντα ,την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή 
καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις  της 31 Δεκεμβρίου 2007 είμαστε της άποψης 
ότι τίθενται στην διάθεσή σας κύριοι μέτοχοι ,όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 
προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  της χρήσης που έληξε 
την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2007 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη.     
 
 
 

 
ΑΘΗΝΑ 31/03/ 2008 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Γεώργιος Χαϊδεμένος  
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
 
Προς τους Μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (η 

«Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 

σημειώσεις. 

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και 
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα 
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες 
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για 
τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 
43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής –  Λογιστής 

 
Γιώργος Δεληγιάννης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791 

 

 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
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3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
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4. Ισολογισμός 
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6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
 

1.01-31.12 .2007 1.01-31.12 .2006

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 2.651.881,70 2.910.588,51

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -2.426.390,46 -2.617.909,98

Πληρωμές  φόρων 0,00

Τόκοι πληρωθέντες -102.134,07 -97.971,01

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 123.357,17 194.707,52

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -23.901,39 -36.478,18

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων 120.017,24 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 30,88 1,41

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 96.146,73 -36.476,77

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00

Εξοφλήσεις δανείων -164.459,69 -165.411,95

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -164.459,69 -165.411,95

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 55.044,21 -7.181,20

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.909,22 18.090,41

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 65.953,43 10.909,22  
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7.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. συστάθηκε  στις 03/05/1990 (ΦΕΚ50/13/01/1989  ) 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 
 
Η εκτέλεση κάθε φύσεως γραφικής της εργασίας και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυπογραφικών, 
εκδοτικών, λιθογραφικών, εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, στοιχειωθετικών κλπ εργασιών. Η ίδρυση, 
δημιουργία και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή τυπογραφείων, λιθογραφείων, φωτοσυνθέσεων, 
βιβλιοδετείων και πιεστηρίων, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη δημοσιογραφική, εκδοτική εργασία 
και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα, την οποία ήθελε αποφασίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για την επιδίωξη και επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς, που υπάρχει η θα λειτουργήσει με οποιονδήποτε 
εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλα νομικά η φυσικά πρόσωπα.     
 
Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών,  στην Ελλάδα  

 
 OFFSET Έντυπα / Βιβλία 

 
Κάθε είδους έντυπο και βιβλίο όπως είναι απολογισμοί χρήσεως εταιρειών, διαφημιστικά έντυπα 
(τρίπτυχα και τετράπτυχα), κάρτες, ημερολόγια, κατάλογοι, χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, βιβλία τέχνης, 
ένθετα εφημερίδων και περιοδικών, ενημερωτικά δελτία, εξώφυλλα περιοδικών και οποιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή σε χαρτί επίσης για αφίσες κάθε μεγέθους, μέχρι και γιγαντοαφίσες οι οποίες αποσκοπούν στη 
διαφήμιση και προβολή προϊόντων. 
 
 
Σημειώνεται ότι η εταιρεία που δραστηριοποιείται  στον κλάδο των γραφικών τεχνών και συγκεκριμένα 
στον τομέα των εκτυπώσεων, παρουσιάζει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται  στη μακρόχρονη 
εμπειρία του βασικού μετόχου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α. Ε. Β. Ε. .  
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8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Εκτυπωτικής Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007 (ημερομηνία 
μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31η  Δεκεμβρίου 2007, 
έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
 
 
 
8.1 Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης και με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με το πλαίσιο κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων (framework) του ΙΑSB. 
 
Το IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 
2005».Η εταιρία εφαρμόζει το «IFRS Stable Platform 2005», στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
 

- Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
- Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 
- Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών 
- Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη 
- Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
- Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 
- Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τομέα 
- Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα πάγια 
- Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 
- Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 
- Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 
- Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 
- Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού 
- Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
- Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης 

εργαζομένων 
- Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
- Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
- Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση 
- Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 
- Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
- Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
- Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
- Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
- Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση 
- Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης 
- Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
- Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται για πώληση 

και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις 
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8.2 Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΠ με ισχύ από το 2007 που έχουν σχέση 
με τις δραστηριότητες της Εταιρείας  
   
Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και Διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της  
εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω: 
           

• ΔΛΠ1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων 
Με βάση την τροποποίηση του προτύπου η εταιρία καλείται να γνωστοποιήσει τους σκοπούς, τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες αναφορικά με την διαχείριση του κεφαλαίου της στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

• ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) – παροχές σε εργαζόμενους (υποχρεωτική ισχύς από την 
1/1/2006) 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα μίας εναλλακτικής προσέγγισης για 
την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και επιπλέον παραθέτει νέες απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων. Καθώς η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να μεταβάλλει την λογιστική αρχή που 
εφαρμόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και δεν συμμετέχει σε κάποιο 
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών, η εφαρμογή αυτής της τροποποίησης δεν αναμένεται να επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) - επιλογή της εύλογης αξίας  
Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων ως χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Δεν συνέτρεξε 
τέτοια περίπτωση για την εταιρεία έως την 31/12/2007. 
 

• ΕΔΔΠΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 
συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διερμηνείας δεν 
αναμένεται να επηρεάσει το λογιστικό χειρισμό οποιασδήποτε από τις συμβάσεις της Εταιρείας.  
 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) - αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 
συναλλαγές 

Η τροποποίηση επιτρέπει μια προβλεπόμενη διεταιρική συναλλαγή να ταξινομηθεί ως αντισταθμιζόμενο 
στοιχείο σε μια αντιστάθμιση ταμειακών ροών συναλλάγματος στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, με τις προϋποθέσεις ότι, α) η συναλλαγή είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί και πληροί 
όλα τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΛΠ 39, β) η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί σε 
διαφορετικό νόμισμα από το λειτουργικό νόμισμα της και γ) ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει 
την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (π.χ. πώληση αποθεμάτων εκτός Ομίλου). Η 
τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφού δεν υπάρχουν 
διεταιρικές συναλλαγές που να ταξινομούνται ως αντισταθμισμένα στοιχεία. 
 

• ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση στο ΔΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2007) 

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό 
την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών 
και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από 
χρηματοοικονομικά μέσα. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το 
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ύψος των κεφαλαίων μιας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η 
εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΠ 7 από την 1/1/2007. 
 
 
 
8.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006  
 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και είναι σύμφωνες με αυτές προηγούμενων ετών, 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

• Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛΠ 1 που αφορούν 
στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία πλέον δημοσιεύσει στοιχεία 
που αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί.  
 

• Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 
Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για 
περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από τον 
Όμιλο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε 
χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί με 
σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. 
Πιο συγκεκριμένα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου πλέον παρουσιάζεται: 

1. Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του Ομίλου στους 
κινδύνους της αγοράς που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και 

2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις 
συμβατικές οφειλές που απομένουν, για κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση.  

Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των 
προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά στις ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια 
του Ισολογισμού. 
 
       (που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου)  

• ΕΔΔΠΠ 5. Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

• ΕΔΔΠΧΠ 6. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – 
Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.  

• ΕΔΔΠΧΠ 7, Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες.  
• ΕΔΔΠΧΠ 9, Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 
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8.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη ημερομηνία 
εφαρμογής ( και η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή) 
  
Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για τις 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με 

την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 

 
• ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 
Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι 

μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι 

στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. 

• ΕΔΔΠΧΠ 11: ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών Ιδίου 
Ομίλου  

Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

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

καταστάσεις της επιχείρησης. 

• ΕΔΔΠΧΠ 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η συγκεκριμένη διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες μία 

οντότητα του δημόσιου τομέα χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα. 

• ΕΔΔΠΧΠ 13, Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουλίου 2008)  

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 

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

χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση 

δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. 

• ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους(εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι 

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

στοιχείου καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με 

περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα 

οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. 
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• ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους            που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

 
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

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

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

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

τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

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

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

μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου 

να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

 

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

 
 
8.5 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις  
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 

οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα 

δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με 

την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

 

Κρίσεις  

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας ως 

βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη 

γνώση της για την εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές 

αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη 

λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις 

λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 
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• Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων – Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας 

επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για 

εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 

προς πώληση. Επίσης η κρίση της εταιρείας αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των 

επενδύσεών της ασκεί σημαντική επίδραση στις εκτιμήσεις της σε ότι αφορά την αποτίμηση των 

συγκεκριμένων επενδύσεων. 

• Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων – η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για 

ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των 

υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

• Απαξίωση των αποθεμάτων – οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την 

απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι 

αφορά τη χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα 

του αποθέματος)  

• Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική – η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του 

τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της 

μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράχοντες. 

• Λογιστικοποίηση υποχρεώσεων / απαιτήσεων συντήρησης αεροσκαφών – η λογιστικοποίηση 

και επιμέτρηση των εν λόγω απαιτήσεων/υποχρεώσεων βασίζεται σε κρίσεις και υποθέσεις της 

διοίκησης αναφορικά με τη χρήση των αεροσκαφών και των προγραμματισμών αναφορικά με 

την εισαγωγή των αεροσκαφών για συντήρηση. 

 

Εκτιμήσεις και υποθέσεις   

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και 

τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με 

αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για 

την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό 

εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρία αξιολογεί τέτοιες 

εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε 

συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες 

συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον 

• Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις 

τόσο του τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
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για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα 

οφείλονται επιπλέον φόροι 

• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των 

στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά 

πρακτόρων κυρίως να μην ανακτηθούν.  

• Ενδεχόμενα γεγονότα. Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις 

κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί 

δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις 

σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους 

κανονισμούς. 

 
 
 
 
8.6  Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες  
 
 
8.6.1  Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 

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

άλλων επιχειρηματικών τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από άλλες περιοχές. 

 
 
8.6.2 Συναλλαγματικές Μετατροπές 
 
Α)  Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

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

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

 
Β)  Συναλλαγές και Υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).  Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την 

διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο 
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νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την 

αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

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

διαφορές της εύλογης αξίας. 

 
 
8.6.3 Ενσώματα Πάγια 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους 

ή στο  κόστος μειωμένο με τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις των παγίων.  Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Στο κόστος 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται και το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

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

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθημερινών 

συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

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

 
- Κτίρια 20 έτη 

- Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 8 – 8,5 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 έως 6,5 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 3 έως 5 έτη 
 

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

ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

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

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για 

το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
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8.6.4  Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

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

μην είναι ανακτήσιμη κάθε διαφορά που προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 

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

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

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

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

 

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

μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, 

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

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 
 
8.6.5  Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια 

άλλη επιχείρηση.  
 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία 

της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

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

κράτος,  

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

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  
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Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

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

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

 
8.6.6  Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων Απεικονιζόμενα στο Αποσβεσμένο Κόστος 
 
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή 

διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό 

της ζημίας επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές 

ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός 

λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Η εταιρεία αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα 

για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή 

συλλογικά για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν η 

εταιρεία προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, 

εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. 

Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή 

συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για 

απομείωση.  

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση 

σχετίζεται εξ’ αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης η ζημία 

απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος κατά την 

ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης. 

 
 
8.6.7  Αποθέματα 
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Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το 

κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το 

άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το 

εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση και προσδιορίζεται με βάση 

τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 

και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

 
8.6.8  Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των 

ζημιών απομείωσης.  Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 
 
8.6.9  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 

καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και 

τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν 

ανωτέρω, χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank 

overdrafts). 

 
 
8.6.10 Ίδια Κεφάλαια 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν 

εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις 

κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με 

την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 
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Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα 

αποτελέσματα. 

 
8.6.11  Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

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

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

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

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

την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος 

ή ζημία.   

 

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

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

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του 

συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

 

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

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 
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των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν 

θα αναστραφούν στο μέλλον. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται 

με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 
 
 
8.6.12 Παροχές προς το Προσωπικό 
 

α) Υποχρεώσεις Συνταξιοδότησης 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 

δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στην Σημείωση 9.10 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο 

αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη 

συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη  

κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά 

κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο 

έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των 

ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε 

έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης 

υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.  

 
β) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα  
 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα 

της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 

ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά 

συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 

παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  

 

 
 
8.6.13  Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 
 



 26 

 
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις 

αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών 

γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 

εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται 

στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 

 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται 

να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι 

κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την 

υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται 

για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.  

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος 

που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι 

διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 

σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 

διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν 

αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε 

περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα 

αποτελέσματα. 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 

περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. 
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8.6.14  Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν λογαριασμούς υπεραναλήψεως 

(overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου 

και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.    

 

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και 

ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. 

 

Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις”, όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι 

υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

 
 
8.6.15  Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών 
 
Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός της 

εταιρείας. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

Πώληση αγαθών 
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 

κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών. 

 
Πώληση υπηρεσιών 
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, 

το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι 

σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το 

έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες. 

Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην 
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οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτή το έσοδο (deferred income) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές 

υποχρεώσεις». 

 

Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός 

ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των 

εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι 

οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση. 

 

Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο 

είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις 

για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για 

συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

τις υποχρέωσης. 

Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση της αξίας, η εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που 

αναμένεται να ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο 

από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται 

χρησιμοποιώντας το αρχικό  πραγματικό επιτόκιο.  

 
Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, 

ανάλογα με την ουσία της σχετικής σύμβασης. 

 
Έσοδα από μερίσματα 
Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από 

τους μετόχους.  

 
Αναγνώριση εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

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

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 
 
8.6.16  Μισθώσεις 
 
Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη 

της συμφωνίας πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει: 
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● Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή 

παρατείνει τη συμφωνία 

● Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή 

της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο.  

● Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  

περιουσιακό στοιχείο. 

● Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) or (δ), και από 

την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 

Η εταιρεία ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται 

ουσιαστικά στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του 

μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη 

της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η 

παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν, 

που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από 

χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων είναι προκαταβολικά 

πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν  αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή 

που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από 

χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές 

επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδα στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι 

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο 

υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες 

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

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

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές  μισθώσεις. Οι καταβολές στις 

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο. 

Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν 

πραγματοποιούνται.  
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Η εταιρεία ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν 

τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη 

λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

 
8.7  Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου 
 
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 

(μεταβολές σε τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Η διαχείριση κινδύνων 

διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων, η οποία λειτουργεί με 

συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Κεντρική υπηρεσία 

διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για 

την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 
Α) Κίνδυνος Αγοράς 
 
     1)   Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από τις συναλλαγές 

σε ξένα νομίσματα, οι οποίες δεν λαμβάνουν μεγάλη έκταση. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 

εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 
• Κίνδυνος Τιμής 

 
H εταιρεία  εκτίθεται σε περιορισμένο κίνδυνο από μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται είτε για 

εμπορία είτε ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

 
Β)  Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  γίνονται κυρίως σε 

πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι επίσης 

περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό ύψος των εμπορικών απαιτήσεων λόγω της μεγάλης διασποράς 

των υπολοίπων.  

 
Γ)  Κίνδυνος Ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα 

ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

9.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
9.1.1  Ενσώματες ακινητοποιήσεις Εταιρείας 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ 
(01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Στο κόστος κτήσης των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων μεταφέρθηκαν τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
για την απόκτηση των αντίστοιχων ενσώματων ακινητοποιήσεων όπως οι µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, 
το κόστος της εγκατάστασης, επαγγελματικές αμοιβές κλπ, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. Κατά την 
μετάβαση στα ΔΠΧΠ η αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές, μειώθηκε και με το ποσό των φορολογικών αναπροσαρμογών που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν προκειμένου η εταιρία να είναι  σύμφωνη με τις ισχύουσες 
φορολογικές διατάξεις. 
 Τα  ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων ποσού 

2.600.000 €. 

 
             
9.2 Άλλες Απαιτήσεις 
 
Οι Άλλες Απαιτήσεις της εταιρείας  αφορούν δοσμένες εγγυήσεις  και αναλύονται ως εξής: 
 

31 12 2007 31 12 2006
Δοσμέν ες  Εγγυήσεις 66.093,92 97.060,09
Σύνολο  λο ιπώ ν  μακροπρόθεσμω ν  απα ιτήσεω ν 66.093,92 97.060,09  
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9.3 Αναβαλλόμενος φόρος 
 
Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την 
31.12.2007 & 31.12.2006 ανάγονται στις εξής αιτίες: 
 
 

 
 

 
 

 
 
9.4 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αναλύονται ως εξής: 
 

31 12 2007 31 12 2006
Εμπορεύματα 0,00 8.987,45
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 3.494,81 14.917,67
Πρώτες και βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά - 112.016,29 112.288,81
Ανταλλακτικα και είδη συσκευασίας 0,00 0,00
Σύνολο 115.511,10 136.193,93  
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9.5 Απαιτήσεις και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αναλύονται ως εξής: 
 

3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 3 1 / 1 2 / 2 0 0 6
Π ε λ ά τ ε ς 4 6 0 . 6 1 0 , 3 2 4 1 9 . 2 6 0 , 9 7
Ε π ι τ α γ έ ς  Ε ισ π ρ α κ τ έ ε ς  1 7 2 . 7 8 7 , 5 3 1 4 . 6 5 9 , 3 5
Κ α θ α ρ έ ς  Ε μ π ο ρ ι κ έ ς  Α π α ι τ ή σ ε ι ς 6 3 3 . 3 9 7 , 8 5 4 3 3 . 9 2 0 , 3 2  

 
 
 
9.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006
Προκαταβολές Προσωπικού 305,00 305,00
Προκαταβολές και Προπληρωμένα  Έξοδα 196,50 0,00
Απαιτήσεις από  το Ελλην ικό  Δημόσιο 3,09 126.728,10
Λογ /σμοί Δ ιαχείρισης Προκαταβολών  & πιστώσεων 824,81 7.570,90
Σύνολο 1.329,40 134.604,00  

 
 
9.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
 
Τα Ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 αναλύονται ως εξής: 
 

3 1 /1 2 /20 0 7 3 1 /12 /2 0 0 6
Δ ια θ έσ ιμα  σ το  ταμ ε ίο  κα ι σ ε  τράπ εζες 2 8 5 ,6 8 5 5 6 ,13
Βραχυπ ρόθεσ μες  τραπ εζ ικ ές  κα ταθέσ ε ις 6 5 .66 7 ,7 5 1 0 .3 5 3 ,09
Σύνο λο 6 5 .95 3 ,4 3 1 0 .9 0 9 ,22  

 
 
 
9.8 Ίδια κεφάλαια 
9.8.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
 
Κατά την 31  Δεκεμβρίου   2007, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 86.900 κοινές 
μετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,40 η κάθε µια.  
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Ημερομηνία 
Γενικής 

Συνέλευσης

Αριθμός Φ.Ε.Κ.  
&       

Ημερομηνία

Καταβολή 
Μετρητών      
(Σε Δρχ.)

Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικών (σε 

Δρχ.)

Συνολικό 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο      
(σε Δρχ.)

Σύνολο 
Μετοχών 
μετά την 
Αύξηση

Ονομαστική 
Αξία           (σε 

Δρχ.)

Τιμή 
Έκδοσης   
(σε Δρχ.)

Σύσταση 50/13-01/89 5.000.000 
Δρχ.

5.000.000 
Δρχ.

23.000 10.000 
Δρχ.

10.000 
Δρχ.

27.06.94 4074/11/07/94 5.000.000    Δρχ. 10.000.000 
Δρχ

23.000 10.000 
Δρχ.

10.000 
Δρχ.

08.04.97 6994/01/10/97 45.000.000 
Δρχ

55.000.000 
Δρχ

23.000 10.000 
Δρχ.

10.000 
Δρχ.

09.12.97 314/21-01-98 55.000.000 Δρχ. 110.000.000 
Δρχ.

23.000 10.000 
Δρχ.

10.000 
Δρχ.

17.03.99 120.000.000 Δρχ. 230.000.000 
Δρχ.

23.000 10.000 
Δρχ.

10.000 
Δρχ.

21.12.2001 415.150 
Δρχ.

230.415.150 
Δρχ.

23.000 10.018,05 
Δρχ.

10.018,05 
Δρχ.

21.12.2001 230.415.150 
Δρχ.

23.000 10.018,05 
Δρχ.

10.018,05 
Δρχ.

21.12.2001 Μετατροπή σε 
Euro

1.218,34            € 676.200,00 
€

23.000 29,40 
€

29,40 
€

03.12.2003 103/08-01-2004 1.381.212,00      
€

Κεφαλαιοποίηση 
υποχρεώσεων

2.057.412,00 
€

69.980 29,40 
€

29,40 
€

29.09.2005 497.448,00        € 2.554.860,00 
€

86.900 29,40 
€

29,40 
€

Αύξηση με :

Αύξηση Ονομαστικής Αξίας

Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από τη σύστασή της 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Σύμφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2007 οικονομικών καταστάσεων, οι 
μέτοχοι µε ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία και η διοίκηση της εταιρείας ήταν οι: 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθμός 

Μετοχών 

Ποσοστό Συμμετοχής 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

Α.Ε.Β.Ε. 

86.900 

100% 

ΣΥΝΟΛΟ 86.900 100% 

 
 
 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Χαϊδεμένος Γεώργιος του Ευστράτιου Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Χαϊδεμένος Ευστράτιος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Χαϊδεμένου Μαρίνα του Γεωργίου Μέλος 

Χαϊδεμένου Αντωνία του Γεωργίου Μέλος 

Χαϊδεμένου Αγγελική του Γεωργίου Μέλος 

Βουρνάς Αριστομένης  του Νικολάου Μέλος 
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9.8.2 Αποθεματικά 
 
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» - 

µε την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική 
µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» 
διανέμεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συμψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Τα 
αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι 
οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της 
διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας  
επενδύσεων. Η κίνηση των αποθεματικών της εταιρείας και της εταιρίας εμφανίζεται στην Κατάσταση 
Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει ή  να κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά 
που έχουν σχηματισθεί με βάση ειδικές φορολογικές διατάξεις έως και το τέλος της χρήσης 2007. 

 
 

 
9.8.3 Μερίσματα 
 
Για την χρήση 2007, λόγω του συμψηφισμού των κερδών της χρήσης με ζημιές προηγουμένων χρήσεων   
το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.  
 
9.9 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα, κατά µείζονα 
λόγο, σε Ευρώ. Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του 
ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε 
μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονταν στις 
31/12/2007 και 31/12/2006, ανά τράπεζα, ως εξής: 

3 1 /1 2 /0 7 3 1 /1 2 /0 6
Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς
A lp h a  B a n k 1 6 6 .6 6 6 ,6 6 1 6 6 .6 6 6 ,6 6

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς
A lp h a  B a n k 1 .1 9 0 .6 6 4 ,0 9 1 .3 5 5 .1 2 3 ,7 8
Σ ύ ν ο λ ο 1 .3 5 7 .3 3 0 ,7 5 1 .5 2 1 .7 9 0 ,4 4  

 
 

9.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισμού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Η διακίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, εντός του 2006 καθώς και της περιόδου 1.1 έως 31.12.2007, είχε ως εξής: 
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31/12/07 31/12/06
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 94.238,00 112.091,90
Σύνολο 94.238,00 112.091,90

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 
Καταβληθέντα ποσά σε Εργαζόμενους κατά την διάρκεια της περιόδου 0,00 -4.551,10
Συνολικό Έξοδο που αναγνωρίσθηκε στην ΚΑΧ. 19.554,00 3.459,00
Κέρδος αναλογιστικής μελέτης -37.408,00
Σύνολο -17.854,00 -1.092,10

Οι σημαντικότερς οικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο ημερομηνίες αποτίμησης είναι οι εξής:
31/12/07 31/12/06

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,84% 4,20%
Μελλοντικές 4,50% 4,50%
Πληθωρισμός 3,00% 2,50%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 
 
 
9.11 Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 είχαν ως εξής: 

 
3 1 /1 2 /0 7 3 1 /1 2 /0 6

Π ρομηθευ τές  2 1 0 .7 8 7 ,7 7 2 7 6 .9 9 4 ,9 3
Π ροκα ταβολές  Π ελα τώ ν 0 ,0 0 0 ,0 0
Επ ιτα γ ές  Π ληρω τέες 1 0 1 .9 0 1 ,2 2 3 1 0 .8 0 4 ,0 6
Σύνο λο 3 1 2 .6 8 8 ,9 9 5 8 7 .7 9 8 ,9 9  

 
 
9.12 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 είχαν 
ως εξής: 
 

31/12/07 31/12/06
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 75.469,20 38.230,11
Σύνολο 75.469,20 38.230,11  

 
 
 
 
9.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 
2006 είχαν ως εξής: 
 

                    

31/12 /07 31/12 /06
Υποχρεώσεις  προς  το  Προσωπ ικό 0,00 0,00
Υποχρεώσεις  προς  Ασφαλ ισ τ ικά  Ταμε ία 25.163,34 28.582,42
Δ ιάφορο ι Π ισ τω τές 171.550,18 171.550,18
Δ εδουλευμέν α  Έξοδα 37.054,35 80.948,11
Σύνολο 233.767,87 281.080,71  
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9.14 Έσοδα 
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων), όταν 
οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν μεταβιβαστεί 
στον αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά την ηµεροµηνία 
του κλεισίματος κάθε περιόδου. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, 
όσον αφορά την ανάκτηση του  οφειλόµενου τιµήµατος ή την ενδεχομένη επιστροφή των αγαθών. 
 

3 1 /1 2 /0 7 3 1 /1 2 /0 6

Π ω λ ή σ ε ις  Ε μ π ο ρ ε υ μ ά τω ν 0 ,0 0 1 6 1 .4 8 0 ,4 0

Π ω λ ή σ ε ις  Π ρ ο ϊό ν τω ν 2 .2 0 6 .3 0 1 ,9 4 2 .8 0 8 .1 3 5 ,8 1

Π ω λ ή σ ε ις  Λ ο ιπ ώ ν  Α π ο θ ε μ ά τω ν 1 1 9 .0 2 2 ,7 8 2 7 .7 5 4 ,3 1

Π ω λ ή σ ε ις  Υ π η ρ ε σ ιώ ν 0 ,0 0 7 .5 6 0 ,0 0

Σ ύ ν ο λ ο 2 .3 2 5 .3 2 4 ,7 2 3 .0 0 4 .9 3 0 ,5 2  
 
 
 
9.15 Ανάλυση Λειτουργιών 
 
Το κόστος λειτουργιών της Εταιρίας κατά τις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 
διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
 

 
 



 39 

 
 

 
Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων, τα έξοδα 
τηλεπικοινωνιών, τα ενοίκια, τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και οι επεξεργασίες από 
τρίτους (facon) κλπ. 
Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, τα υλικά 
άμεσης ανάλωσης, έξοδα από φόρους και τέλη καθώς και λοιπά έξοδα. 
 
 
 
9.16 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, είχαν ως 
εξής: 
 

31 /12 /07 31 /12 /06
Έσοδα  από  Εν ο ίκ ια 120.000 ,00 120 .000 ,00
Έσοδα  από  Επ ιδοτήσ ε ις 0,00 0 ,00
Κέρδη  από  πώ ληση  παγ ίω ν 0,00
Λοιπά  Έσοδα 240.956 ,32 106 .255 ,38
Σύνολο 360.956 ,32 226 .255 ,38  

 
 
 
9.17 Χρηματοοικονομικά Έξοδα - Έσοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, είχαν ως 
εξής: 
 



 40 

3 1 / 1 2 / 0 7 3 1 / 1 2 / 0 6
Έ ξ ο δ α  τ ό κ ω ν  α π ό :
-Τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ ς  Τ ό κ ο υ ς  κ α ι  Ε γ γ υ η τ ι κ έ ς  Ε π ισ τ ο λ έ ς 9 6 . 3 2 3 , 2 0 9 2 . 4 2 3 , 0 1
 -  Υ π ο χ ρ έ ω σ η  π α ρ ο χ ώ ν  σ ε  Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς 5 . 7 8 0 , 0 0 5 . 5 4 8 , 0 0

1 0 2 . 1 0 3 , 2 0 9 7 . 9 7 1 , 0 1

Έ σ ο δ α  τ ό κ ω ν  α π ό :
-  Τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ ς  Τ ό κ ο υ ς 3 0 , 8 8 1 , 4 1
Σ ύ ν ο λ ο 3 0 , 8 8 1 , 4 1  

 
 
9.18 Φόρος Εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

 
 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).  
 
9.19 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας 
κέρδους  (ή ζημίας) µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την διάρκεια της 
χρήσεως. 
 

                          

31/12/2007 31/12/2006
Μετόχους Μητρικής 138.204,50 417.300,39
Αριθμός  μετοχών  86.900 86.900
Βασικά  κέρδη  ανά  Μετοχή 1,59 4,80  

                             
 

 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων μετοχών στο μέλλον και 
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών 
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ανά μετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαμβάνει υπ’ όψιν την ύπαρξη δυνητικών μετοχών δηλ. των 
μειωμένων κερδών ανά μετοχή). 
 
 
9.20 Eνδεχόμενες Υποχρεώσεις  και Απαιτήσεις    
 
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης) σε τράπεζες που 
ανέρχονταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, σε  € 3.961,85.  
 
 
9.21  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και Υποχρεώσεις 
 
Οι Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003, ενώ έχει σχηματίσει πρόβλεψη για 
φορολογικές διαφορές για την χρήση 2007 συνολικού ποσού 10.000 ευρώ. 
 
 
 
9.22  Επίδικες/ υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει επίδικες και υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία του. 
 
 
9.23  Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  
 
Η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της 
αγοράς  (επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα 
της εταιρίας  αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης σε τράπεζες, 
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην 
χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές . 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 
Την 31η Δεκεμβρίου 2007, η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον 

αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Όπως και 

στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

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

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –0,5% (2006: +1% ή -0,5%). 

Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες 

συνθήκες της αγοράς. 
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 2007 2006 

Αποτέλεσμα Χρήσης 13.573,31 15.217,91 

 

Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας, καμία συγκεκριμένη πολιτική αντιστάθμισης δεν ακολουθείται 

για τις επενδύσεις αυτές.  

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

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

 

Κατηγορίες 
Χρηματοοικονομικών 

Στοιχείων 

2007 2006 

Ταμιακά Διαθέσιμα & 

Ταμιακά Ισοδύναμα 65.953,43 10.909,22 

Πελάτες και Λοιπές 

Απαιτήσεις 634.727,25 568.524,32 

Σύνολο 700.680,68 579.433,54 

 

Η εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στα control  του πιστωτικού ελέγχου. 

Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.  

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

μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η εταιρία  δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς 

κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες 

υψηλής ποιότητας.   
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Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι 

μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος 

προσδιορίζονται μηνιαία.  

Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Τα 

κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές 

ποσό εγκεκριμένων δανειακών ορίων από τράπεζες  και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για την εταιρία 

αναλύεται ως εξής 

2007 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 

Μακροπρόθεσμος 
Δανεισμός 83.333,50 83.333,50 833.335,00 357.329,09 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 312.688,99  
Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 309.237,07  
Σύνολο 705.259,56 83.333,50 833.335,00 357.329,09 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως 

εξής 

 
2006 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 
Μακροπρόθεσμος 
Δανεισμός 83.333,50 83.333,50 833.335,00 521.788,78 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 587.798,99  
Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 319.310,82  
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Σύνολο 990.443,31 83.333,50 833.335,00 521.788,78 
 
Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες 

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

ισολογισμού.  

 

9.24  Σύνοψη χρηματοοικονομικών μέσων ανά κατηγορία  
 

Τα ποσά που αφορούν την εταιρεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό στις περιόδους που 

αναφέρονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία Εμπορικές και Λοιπές 

Απαιτήσεις 

2007 2006 

Εμπορικές Απαιτήσεις και 

Λοιπές Απαιτήσεις 634.727,25 568.524,32 

Ταμιακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα 65.953,43 10.909,22 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της εταιρίας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και 

• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και 

υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Η εταιρία  παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά 

απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:  

 2007 2006 
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.586.345,31 2.448.140,79 

Πλέον Δάνεια 1.357.330,75 1.521.790,44 

Μείον Ταμιακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα (65.953,43) (10.909,22) 

Σύνολο 3.877.722,63 3.959.022,01 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.586.345,31 2.448.140,79 

Πλέον Δάνεια 1.357.330,75 1.521.790,44 

Σύνολο Κεφαλαίων 3.943.676,06 3.969.931,23 

Κεφάλαιο προς Σύνολο 

Κεφαλαίων 1 : 1,02 1 : 1,002 

 

 
 
9.25  Οψιγενή Γεγονότα 
Η εταιρεία είναι σε διαδικασία απορρόφησης από την ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ  με ισολογισμό 
μετασχηματισμού 31 12 2007.    
Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
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