ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΈΘΘΔΖ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2010
(ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4)

ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ.
ΘΣΖΛΟΣΡΟΦΗΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38
15ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ
Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο
Ρ.Θ. 74100

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ
A. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ....................................................................................... 3
Β. Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ................................................................................................................. 4
Γ. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή .............................................................................. 26
Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο .................................................................................................................... 27
1.
1.1.
2.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ .......................................................................................................................................................... 28
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ........................................................................................ 28
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ................................................................................................................................................... 30

2.1.

Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο .............................................................................................................................................. 30

2.2.

Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ....................................................................................................................................... 31

2.3.

Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ......................................................................................................................... 32

2.4.

Θαηάζηαζε ησλ Ρακεηαθψλ Ονψλ - Έκκεζε κέζνδνο ............................................................................................................... 33

3.

ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ.................................................................................................................................................................. 34

3.1.

Ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα .................................................................................................... 34

3.2.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα αιιαγή πνιηηηθψλ, εθηηκήζεσλ θαη ιάζε .................................................................................................. 34

3.3.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ............................................................................................... 35

3.4.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο ...................................................................................................................... 35

3.5.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο .................................................................................................................... 35

3.6.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα κηζζψζεηο .............................................................................................................................................. 36

3.7.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα έζνδα ............................................................................................................................................... 36

3.8.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ....................................................................................................................... 37

3.9.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ...................................................................................................................... 37

3.10.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ην ζπλάιιαγκα ...................................................................................................................................... 37

3.11.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θφζηνο δαλεηζκνχ .................................................................................................................................. 37

3.12.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπγαηξηθέο ................................................................................................ 38

3.13.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θνηλνπξαμίεο .......................................................................................................................................... 38

3.14.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ............................................................................................ 38

3.15.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα θέξδε αλά κεηνρή ............................................................................................................................. 39

3.16.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .................................................................................................. 39

3.17.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ............................................................................ 40

3.18.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα άπια ζηνηρεία .................................................................................................................................... 40

3.19.

Βάζεηο Απνηίκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ............................................................................................ 40

3.20.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηε γεσξγία ............................................................................................................................................ 41

3.21.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ζπλελψζεηο ....................................................................................................................................... 41

3.22.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 ..................................................................................................................... 42

4.

ΘΗΛΓΛΝΗ ............................................................................................................................................................................... 43

4.1.

Γεληθνί Θίλδπλνη .................................................................................................................................................................... 43

4.2.

Δηδηθνί θίλδπλνη ..................................................................................................................................................................... 43

5.

ΑΛΑΙΠΖ ΞΝΙΝΗΞΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ............................................................................................................. 44

5.1.

Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ......................................................................................... 44

5.2.

Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο .................................................................................. 47

5.3.

Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ...................................................................................... 47

5.4.

Αλάιπζε ινγαξηαζκψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ............................................................................................................................. 49

6.

ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΞΝ (Γ.Ξ.Σ.Α.) .......................................................................................................................... 51

6.1.

Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ .......................................................................................................................... 51

6.2.

Απνζέκαηα ........................................................................................................................................................................... 54
1

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

6.3.

Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ .................................................................................................................................................. 54

6.4.

Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε ..................................................................................... 55

6.5.

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο .............................................................................................................................. 59

6.6.

Φφξνη εηζνδήκαηνο ............................................................................................................................................................... 60

6.7.

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ................................................................................................................................................... 62

6.8.

Κηζζψζεηο ............................................................................................................................................................................ 64

6.9.

Έζνδα ................................................................................................................................................................................. 65

6.10.

Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ..................................................................................................................................................... 65

6.11.

Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο .............................................................. 66

6.12.

Νη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο ............................................................................................................... 67

6.13.

Θφζηνο δαλεηζκνχ ................................................................................................................................................................ 67

6.14.

Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ................................................................................................................................... 67

6.15.

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο .................................................... 68

6.16.

Σξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμίεο ...................................................................................... 69

6.17.

Θέξδε αλά κεηνρή ................................................................................................................................................................ 69

6.18.

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ............................................................................................................................... 70

6.19.

Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο .......................................................................................... 71

6.20.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία .................................................................................................................................................... 72

6.21.

Γεσξγία ............................................................................................................................................................................... 74

6.22.

Ππλελψζεηο........................................................................................................................................................................... 75

6.23.

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο ............................................................................................................................. 76

6.24.
7.

Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο ............................................................................................................................................................... 79
ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΞΝ ΔΞΗΒΑΙΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΑ ΝΟΓΑΛΑ.................................................................................................. 81

7.1.

Γνκή Νκίινπ ........................................................................................................................................................................ 81

7.2.

Ππλέλσζε ―Creta Farms USA, LLC‖ ........................................................................................................................................ 81

7.3.

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ............................................................................................................................................. 81

7.4.

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ........................................................................................................................................................... 81

7.5.

Δκπξάγκαηα βάξε................................................................................................................................................................. 82

7.6.

Ινηπέο ζεκεηψζεηο ................................................................................................................................................................. 82

Δ. ηνηρεηά θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο 2010 ........................................................................................................... 83
Σ. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/2005 ........................................................................................... 84

2

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

A. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» :
1. Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο
2. Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο
3. Διέλε Γνκαδάθε

Βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
A. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.» γηα ηελ ρξήζε 2010 νη νπνίεο
θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν,
B. Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο,
θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ

Οέζπκλν, Ρεηάξηε 30 Καξηίνπ 2011

Ο Πξόεδξνο Γ.. θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.. θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σν Κέινο Γ..

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι

Γνκαδάθεο Θσλζηαληίλνο

Γνκαδάθε Διέλε

Α.Γ.Ρ. Η 975738 / 74

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 187558 / 06

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 968771 / 07
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Β. Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Θχξηνη Κέηνρνη,
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3, άξζξν 107 παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 136 παξ. 2.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 2(γ), 6, 7 & 8 θαζψο θαη ηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2., ζαο ππνβάιινπκε γηα ηελ ρξήζε 2010 ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.»,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2010 – 31/12/2010), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε
απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηψλ πξνζψπσλ.
Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν ζχληνκν πιελ φκσο νπζηαζηηθφ φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο
ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ
δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ.
Πηνλ Όκηιν πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εηαηξείεο:
Δπσλπκία

Έδξα

Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο

Ππκκεηνρή

ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ
ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ ΑΔ
ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΔ
Creta Farm Cyprus LTD
Creta Farm Espana SL
Creta Foods SA
Creta Farms LTD
Creta Farms Nordic AB
Creta Farms USA, LLC

Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
Θχπξνο
Ηζπαλία
Ινπμεκβνχξγν
Θχπξνο
Πνπεδία
Ζ.Ξ.Α.

100%
95%
98%
100%
50%
100%
80%
50%
80%

Άκεζε
Άκεζε
Άκεζε
Άκεζε
Άκεζε
Έκκεζε
Άκεζε
Έκκεζε

Πρέζε κε
κεηξηθή
Κεηξηθή
Θπγαηξηθή
Θπγαηξηθή
Θπγαηξηθή
Θνηλνπξαμία
Θπγαηξηθή
Θπγαηξηθή
Θνηλνπξαμία
Θπγαηξηθή

Κέζνδνο ελνπνίεζεο
Νιηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε
Αλαινγηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε
Αλαινγηθή ελνπνίεζε
Νιηθή ελνπνίεζε

Πηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νκίινπ ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, νη λέεο
απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ Creta Farm Espana SL, Creta Foods SA, Creta Farms
LTD θαη Creta Farms Nordic AB.

Β.1. Υξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδόζεηο πεξηόδνπ αλαθνξάο
Ρν 2010 απνηέιεζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηφζν γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν φζν θαη γεληθφηεξα γηα ην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν. Ξαξ’ νι’ απηά ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο
δχζθνιεο πξνθιήζεηο θαη επηηάρπλαλ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηψληαο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ
ηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ Νκίινπ.

Κεηαβνιέο Οηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ
Νη κεηαβνιέο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνλδπιίσλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν, θαζψο θαη ηα ζπγθξίζηκα ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο έρνπλ σο θάησζη:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Ξσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
Ξσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
ύλνιν πσιήζεσλ
Κηθηά θέξδε/(δεκίεο) (ησλ κε βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ)
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία
Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κηθηφ απνηέιεζκα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ

ΟΚΗΙΟ
1.11.131.12.2010
31.12.2009
92.997
97.593
11.948
13.623
104.945
111.216
35.567
46.715
-637
-887

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.11.131.12.2010
31.12.2009
92.854
97.465
6.677
8.364
99.531
105.829
38.526
44.552
-420
-236

-4.795
42.083
3.899

-13.477
45.974
6.352

-2.934
41.849
7.251

-7.924
44.756
8.091
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Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

-924

239

2.983

2.365

-877
-47

295
-56

2.983
0

2.365
0

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α+Β)

-1.189
-2.113

-639
-400

634
3.617

-199
2.166

- Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά
(ζε €)
Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

-2.040
-73

-400
0

3.617
0

2.166
0

-0,0297

0,0100

0,10

0,08

12.468

13.899

14.641

14.429

- Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Ο θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 αλήιζε ζε € 104.945 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη € 99.531 ρηι. γηα ηελ
Δηαηξεία παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 6% πεξίπνπ απφ ηα αληίζηνηρα πεξζηλά κεγέζε ηφζν ζηνλ Όκηιν φζν θαη ζηελ
Δηαηξεία. Ζ κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ ζεσξείηαη ζπγθπξηαθή θαη νθείιεηαη ζην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ
έρεη δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο.
Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ ρξήζε 2010 δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 5 ρηι. έλαληη πνζνχ θεξδψλ €
1.356 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε €
3.775 ρηι. ζηελ ρξήζε 2010, έλαληη πνζνχ θεξδψλ € 3.370 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζε
επίπεδν εηαηξείαο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ηα απνκεησκέλα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη λέεο επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πξψηκν ζηάδην
θαη επηβαξπκέλεο κε ηα αξρηθά έμνδα ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο. Πε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα αλακέλνληαη
ηδηαίηεξα επλντθά απνηειέζκαηα γηα ηηο λέεο επελδχζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηνπ Οκίινπ ζηελ ρξήζε 2010 δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο € 924 ρηι. έλαληη πνζνχ
θεξδψλ € 239 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Αληίζηνηρα, ζηελ ρξήζε 2010 ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο
Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 2.983 ρηι. έλαληη πνζνχ δεκηψλ € 2.365 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Ρν κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2010 δηακνξθψζεθε ζε € 118.731 ρηι. έλαληη πνζνχ € 116.596
ρηι. ηελ 31.12.2009. Αληίζηνηρα ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ γηα ηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθε ζε € 129.301 ρηι. ηελ
31.12.2010, έλαληη πνζνχ € 129.472 ρηι. ηελ 31.12.2009.
Ρελ 31.12.2010 ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό γηα ηελ Δηαηξεία δηακνξθψζεθε ζε € 62.438 ρηι. έλαληη πνζνχ € 47.578
ρηι. ηελ 31.12.2009. Αληίζηνηρα ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 61.113 ρηι. έλαληη πνζνχ €
48.696 ρηι. ηελ 31.12.2009.
Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 2010, ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ Δηαηξεία δηακνξθψζεθε ζε € 41.371 ρηι. έλαληη
πνζνχ € 42.497 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Αληίζηνηρα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθε ζε €
127.923 ρηι. έλαληη πνζνχ € 111.815 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Ζ Δηαηξεία παξνπζηάδεη ζεηηθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά θαη ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Αλ θαη ην 2010 ήηαλ κηα νηθνλνκηθή ρξήζε κε ηδηαίηεξεο αληημνφηεηεο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο
αληαπνθξίζεθε επηηπρψο θαη ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία.

Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο
Ζ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο κε ζρέζε βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη αλαιχεηαη
ζπλνπηηθά σο εμήο:
2010
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ
Ίδηα Θεθάιαηα πξνο Πχλνιν πνρξεψζεσλ
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

0,32
0,49
0,74

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ
Ίδηα Θεθάιαηα πξνο Πχλνιν πνρξεψζεσλ
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

0,34
0,54
0,82

2009
Ν Όκηινο
0,27
0,59
0,72
Ζ Δηαηξεία
0,29
0,59
0,78
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Β.2. εκαληηθά γεγνλόηα
εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηε ρξήζε 2010
Απνθάζεηο Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ
Ρελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 έιαβε ρψξα ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ζηα γξαθεία ηεο έδξαο
ηεο εηαηξείαο.
Ππλνπηηθά, ιήθζεθαλ νη παξαθάησ απνθάζεηο:
Δγθξίζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009
Δγθξίζεθε ε δηαλνκή κεξίζκαηνο 0,022 € αλά κεηνρή
Αλαθνηλψζεθε ε εθινγή ηνπ θνπ Πηεθαλφπνπινπ Γεψξγηνπ σο λένπ κε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο θνπ Βαζηιείνπ Βνπκβνπξάθε
Απνθαζίζηεθε ε έθδνζε ηξηψλ (3) νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3156/2003 θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα χςνπο 12.000.000 €, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, απφ ηελ Ρξάπεδα Marfin Bank χςνπο 3.000.000 €,
πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη απφ ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ χςνπο 5.000.000 €, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν.
Δγθξίζεθε ην λέν πξφγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ 2190/20 θαη δφζεθαλ νη
ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο.
Ν αλψηαηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ δχλαληαη λα αγνξαζηνχλ δελ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ 2190/20
λα ππεξβεί ην 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν θαηά ηνλ παξφληα ρξφλν
αλέξρεηαη ζε 12.381.600 € δηαηξεκέλν ζε 29.480.000 κεηνρέο.
Ζ αλψηαηε ηηκή κέρξη ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα αγνξαζηνχλ νη κεηνρέο είλαη 15,00 € θαη ε θαηψηαηε 1,00 €. Νη αγνξέο
ησλ ηδίσλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά αλψηαην φξην εληφο 24 κελψλ απφ ζήκεξα, ήηνη κέρξη ηελ
30/06/2012.
Ρελ 7ε Πεπηεκβξίνπ 2010 έιαβε ρψξα ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φπνπ απνθαζίζηεθε ε έθδνζε ηξηψλ (3)
θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3156/2003, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο
χςνπο 3.000.000 €, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, απφ ηελ Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο χςνπο 7.000.000 €, πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη
απφ ηελ EFG EUROBANK ERGASIAS χςνπο 8.000.000 €, πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε
καθξνπξφζεζκν.
Δηαηξηθά Γεγνλφηα
Πε κηα νκνινγνπκέλσο δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιεληθή αγνξά πνπ ηαιαλίζηεθε ζηνλ θπθεψλα ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ, ε Creta Farms θαηάθεξε φρη κφλν λα δηαηεξήζεη ηα κεξίδηα ηεο ζε κηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηάζε
γηα θζελφηεξα πξντφληα αιιά θαη λα θαηαθηήζεη εγεηηθή ζέζε ηφζν ζηελ θαηεγνξία ηνπ ξαθηνχ (επψλπκε δήηεζε) φζν θαη
ζε βαζηθέο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο φπσο απηή ηεο γαινπνχιαο.
Ρν 2010 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηε εηαηξία ηφζν ζε επίπεδν εηθφλαο φζν θαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο.
Κε λέν εηαηξηθφ ζήκα (σο Creta Farms πιένλ) θαη αλαλεσκέλεο ζπζθεπαζίεο, ε εηαηξία δηαζέηεη πιένλ κηα ζχγρξνλε εηθφλα
κε κνληέξλα αηζζεηηθή θαη πνιπεζληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο.
Ραπηφρξνλα αληαπνθξηλφκελε ζην αίηεκα ησλ θαηξψλ θαη ζηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην πξνζηηέο ηηκέο, πξνρψξεζε
ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ζε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κε θχξην άμνλα ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ζε φια ηεο ηα brands . Κε απηφ
ηνλ ηξφπν επηδεηθλχεη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη επγλσκνζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο, πνπ ηελ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηελ
θνξπθή ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο πξνηίκεζεο, κε απψηεξν ζηφρν λα ελδπλακψζεη απφ ηε κηα ηνπο δεζκνχο ηεο κε ην πηζηφ
πειαηνιφγην θαη απφ ηελ άιιε λα δηεπξχλεη ηελ θαηαλαισηηθή ηεο βάζε.
Θχξην φρεκα ηεο αλάπηπμεο απνηέιεζε γηα άιιε κηα ρξνληά ε ζεηξά «Δλ Διιάδη». Ξαξακέλνληαο πηζηή ζην δφγκα ηεο
κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ηελ ππφζρεζε γηα πξνζθνξά ζπλερψο λέσλ θαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο πξντφλησλ ε ζεηξά
εκπινπηίζηεθε ην 2010 απφ πξαγκαηηθά θαηλνηφκα πξντφληα πνπ έθεξαλ ηελ επαλάζηαζε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ
ιαλζαξίζηεθαλ. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Ξάξηδα 5% ιηπαξά (κε κφιηο 2,5% δσηθά, ε ρακειφηεξε
πεξηεθηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη 2,5% ειαηφιαδν) θαη ηα Κπέηθνλ Σνηξηλφ θαη Γαινπνχιαο κε 30% θαη 80% ιηγφηεξα ιηπαξά ζε
ζρέζε κε ηα θιαζηθά κπέηθνλ ηεο αγνξάο. Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε πνπ επεηεχρζε ην 2010 έπαημε θαη ε έληνλε
επηθνηλσληαθή παξνπζία ηεο κάξθαο ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππα θαη κεηξφ. Έρνληαο δπν θχξηνπο άμνλεο επηθνηλσλίαο
επηρείξεζε λα ρηίζεη ζηελ αγνξαζηηθή ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηελ αμία ησλ αιιαληηθψλ κε ειαηφιαδν, δεκηνπξγψληαο
ηηο ζπλζήθεο ψζηε λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε ζηα ςπγεία ηνπο. Ρν πξψην ζθέινο ηεο επηθνηλσλίαο εθπαίδεπζε γηα ηε ζπληαγή
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ησλ αιιαληηθψλ Δλ Διιάδη θαη ηφληζε ηελ αμία ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλψηεξε δηαηξνθηθή αμία θαη ηελ
απαξάκηιιε γεχζε, ελψ ην δεχηεξν επηθνηλψλεζε κε ηξφπν απιφ θαη μεθάζαξν φηη ε ζεηξά Δλ Διιάδη είλαη δίπια ζηνλ
θαηαλαισηή ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν εηθφλα
κηαο κάξθαο πνπ εθηφο ηεο πνηνηηθήο ηεο αλσηεξφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θαζεκεξηλή αγαπεκέλε επηινγή.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ φπιν ζηε θαξέηξα ηεο Creta Farms γηα ην 2010 απνηέιεζε θαη ε ζεηξά πξντφλησλ Combi (αιιαληηθφ θαη
ηπξί καδί ζε κηα ζπζθεπαζία) πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζπληξηπηηθά εγεηηθά κεξίδηα έλαληη
ηνπ αληαγσληζκνχ. Ρν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλαγλψξηζε εμαξρήο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επθνιίαο, ηαρχηεηαο, πξαθηηθφηεηαο
θαη νηθνλνκίαο (θαζψο δελ πεηηέηαη νχηε θέηα) θαη αγθάιηαζε ηα πξντφληα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα ηνλ
πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηεο ζεηξάο (θάησ θαη απφ ηα ηξία brand ηεο εηαηξίαο: Δλ Διιάδη, Φηιηθφ, 0-3%). Ζ ρξνληά ήηαλ
ζεκαληηθή γηα ηε ζεηξά γηα έλα αθφκα ιφγν, θαζψο έθαλε ηειενπηηθφ ληεκπνχην θάλνληαο γλσζηή ηελ παξνπζία ηεο ζην
επξχ θνηλφ δίλνληαο αθφκα κεγαιχηεξε ψζεζε ζην ήδε πςειφ ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Κε κνληέξλα αηζζεηηθή αιιά
ιηηή θαη θαηαλνεηή γξαθή ε επηθνηλσλία Combi εθπαηδεχεη γηα ηνλ πνιπκνξθηθφ θαη θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηεο ζεηξάο
πξνβάιινληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κε κνλνζήκαληα αιιά νπζηψδε κελχκαηα φπσο 2πιφ παθέην,2πιή παζηεξίσζε,2πιή
δηάξθεηα δσήο,2πιή επθνιία,2πιή απφιαπζε,2πιή νηθνλνκία (δελ πεηάο νχηε θέηα!)
Ζ γθάκα αιιαληηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζία δπν αθφκα καξθψλ πνπ έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηελ πξντνληηθή πξφηαζε ηεο Creta Farms. Ζ κάξθα 0-3%, ε πξψηε ζεηξά αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα κε ρακειά ιηπαξά
θαη ην Φηιηθφ, κε ηνλ θιαζηθφ ραξαθηήξα αιιαληηθνχ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηηκέο, ζπλερίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ηνπο πνξεία ζηα
ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Δθηφο ηεο αγνξάο ησλ αιιαληηθψλ, ε Creta Farms δηαγξάθεη ζεκαληηθή πνξεία θαη ζε απηή ησλ θαηεςπγκέλσλ
θξεαηνζθεπαζκάησλ κε ηε ζεηξά Δλ Διιάδη Λνζηηκηέο ε νπνία έρεη εδξαησζεί ζηελ πξψηε ζέζε κε νινέλα απμαλφκελα
κεξίδηα θαη ππφζρεηαη πιένλ, κεηά ηα αιιαληηθά, λα θάκςεη ηνπο ελδνηαζκνχο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα απηή ηελ θαηεγνξία.
Ρέινο ε Creta Farms, έρνληαο πάληα σο επίθεληξν ηεο δξαζηεξηφηεηά ηεο ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
δηαηξνθήο ηνπ, παξέκεηλε θαη ην 2010 αξσγφο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη δηαηξνθηθψλ θαη
θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή ζε ηαηξηθά θαη δηαηξνθνινγηθά ζπλέδξηα πξνζθέξνληαο ιχζεηο θαη πξνηάζεηο γηα
κηα πην πγηεηλή αιιά γεπζηηθή επφκελε κέξα.
Πηηο 02.11.2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ην απφ 02.11.2010 Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο κε
απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Creta Farm International Ππκκεηνρψλ Α.Δ", ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ. 2166/1993, ην νπνίν εγθξίζεθε επίζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
απνξξνθνχκελεο Δηαηξείαο θαη ππεγξάθε απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ.
Ρν Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο θαηαρσξήζεθε, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο, ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
ηελ 19.11.2010, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Θ2 –
10455/19.11.2010 θαη ηεο Λνκαξρίαο Οεζχκλεο ηελ 22.11.2010, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Γ/ΔΜ/3247-1/22.11.2010,
αλαθνηλψζεηο δε ησλ ελ ιφγσ θαηαρσξήζεσλ εζηάιεζαλ νίθνζελ πξνο δεκνζίεπζε ζην Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο.
Ξεξίιεςε ηνπ σο άλσ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο δεκνζηεχζεθε ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθφ ηχπν, φπσο πξνβιέπεη ν
λφκνο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηάο ηνπ θαη ηα θαη’ άξζξν 73 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 νξηδφκελα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ κεηφρνπ.
Πηξαηεγηθή Αλάπηπμεο
Πηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ζε δηεζλέο επίπεδν ν Όκηινο πξνέβε ζε λέεο δηεζλήο ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ
κεξηδίνπ αγνξάο ζηνλ δηεζλή ρψξν. Αλαιπηηθφηεξα, ππνγξάθεθε ζπκθσλία Joint Venture κε ηελ Parsons Πνπεδίαο (100%
subsidiary of SCAN Group) γηα ηηο επξσπατθέο αγνξέο ηεο Πνπεδίαο (2011), Γαλίαο (2012), Φηλιαλδίαο (2012) θαη Βαιηηθψλ
Σσξψλ (2013).
Ξέξαλ απηψλ, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζε 80% ζηελ Creta Farms USA LLC θαη πιένλ ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01 - 31/12/2010, πεξηιακβάλεηαη ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα πξψηε θνξά
κε νιηθή ελνπνίεζε.
Νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην δηεζλνπνίεζεο ηνπ πξνθίι ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.

εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Ζ Δηαηξεία «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο Ππγρσλεχζεσο δη’ απνξξνθήζεσο
ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΗΑ».
Ζ Ππγρψλεπζε ελεθξίζε δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ Θ2 – 11893/30.12.2010 Απνθάζεσο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηηο απφ 02.11.2010 θαη 27.12.2010 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ
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ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2 θαη 69 έσο 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993.
Ζ σο άλσ εγθξηηηθή απφθαζε θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Α.Δ. & Ξίζηεσο ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο ηελ 31.12.2010 θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο πεξεζίαο
δηαβηβάζζεθε πξνο δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.
Ωο πξνο ηελ απνξξνθεζείζα Δηαηξεία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηε
δηαγξαθή απηήο απφ ην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνηθήζεσο Οεζχκλεο,
ε θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ελ ιφγσ πεξεζίαο έιαβε ρψξα ηελ
31.12.2010.
Πε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο επί απνξξνθήζεσο ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε Ππγρψλεπζε δη’
απνξξνθήζεσο δελ απαηηήζεθε ε ζχγθιεζε Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ, δελ ππήξμε κεηαβνιή
ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο (απνξξνθνχζαο) Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» θαη εληεχζελ νχηε θαη έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ.
Ρέινο, ππνγξάθεθε ζπκθσλία Joint Venture κε ηελ Grandi Salumifici Italiani γηα ηηο επξσπατθέο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο,
Απζηξίαο, Διβεηίαο, Θξναηίαο θαη Πινβελίαο.

Β.3. Θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ν θιάδνο ηξνθίκσλ απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Γπζκελείο ελέξγεηεο αληαγσληζηψλ ή θαη
αιιαγέο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ.
Ρα έζνδα επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πξνσζνχλ ηα
πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Ρπρφλ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο ησλ εκπφξσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ
Νκίινπ.
Αχμεζε ζηηο ηηκέο ή ειιείςεηο πξψησλ πιψλ ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο.
Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ζε πεξηβαιινληηθά πξφηππα θαη πξφηππα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο. Αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη πξφζζεηα θφζηε.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ην ρξένο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα έρεη αξλεηηθή νπζηψδε επίδξαζε
ζηελ επηρείξεζή. Ρα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ην
δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηηο επηιεθηηθέο δαπάλεο ησλ πειαηψλ καο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ ηνπξηζκφ, ην
νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ καο. Ρέηνηα κέηξα είραλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή απμεκέλεο θνξνινγίαο ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ην νπνίν κπνξεί λα
κεηψζεη ηα θέξδε καο.

ηόρνη θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηνλ Όκηιν νηθνλνκηθή δεκία
ιφγσ αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηελ νκαιή ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ. Πηα πιαίζηα ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν Όκηινο κεξηκλά, κε βάζεη ηελ
αθνινπζνχκελε πνιηηηθή, γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ δηαζπνξά ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, ελψ εθαξκφδεη
κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε νη ρνξεγνχκελεο
πηζηψζεηο, λα κελ ππεξβαίλνπλ ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Ξαξάιιεια, κέξνο ησλ απαηηήζεσλ εμαζθαιίδνληαη
κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ηα πηζησηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ επηδείμεη. Νη
απαηηήζεηο πνπ ζεσξνχληαη επηζθαιείο επαλεθηηκψληαη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο θαη ζρεκαηίδεηαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε
απνκείσζεο.
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,
επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ
εζηηάδεη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή
ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο.
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Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ν Όκηινο λα κελ κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ.
Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα
θπιηφκελε πεξίνδν 30 θαη 90 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν
έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα ε εχινγε αμία ή νη ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ
λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ λνκίζκαηνο.
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη κε ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο) ην νπνίν είλαη ην Δπξψ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο βάζεη ηνπ
νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ Νκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη
λα παξνπζηάζνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.
Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
κπνξνχλ είηε λα παξακείλνπλ θπκαηλφκελα ή λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά
παξάγσγα, πιελ φκσο ην πνζφ θαη ε θχζε ηνπ παξαγψγνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξηνρή θηλδχλνπ.
Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο επηηνθίσλ.
Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο επηπηψζεηο ζηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο απφ πηζαλέο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα, ζεσξψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. Ν πίλαθαο παξνπζηάδεη
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζε πνζνζηφ -2 % (επλντθφ ζελάξην) θαη +2% (αξλεηηθφ ζελάξην). Πηελ παξαθάησ
αλάιπζε δελ πεξηιακβάλεηαη ε ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο.
ΟΚΗΙΟ
-2,0%
2,0%

ΔΣΑΗΡΗΑ
-2,0%
2,0%

Δπίδξαζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ

-616.168

616.168

-605.606

605.606

Δπίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε

-468.288

468.288

-468.288

468.288

Κεηαβνιή κέζνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ

Δηδηθνί θίλδπλνη -Θίλδπλνο βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ
Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ νξηζκέλνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη
αθνξνχλ ζηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ πηζαλή απψιεηα κεγάινπ φγθνπ απηψλ. Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζηηο
θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ
θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ.

Β.4. Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε
Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βάιιεη κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο ηελ ειιεληθή αγνξά δελ άθεζε αιψβεηε θαη ηελ θαηεγνξία ησλ
αιιαληηθψλ κε απνηέιεζκα λα κε καο επηηξέπεη λα ζέηνπκε αθξηβείο ή κεγαιεπήβνινπο ζηφρνπο γηα ην επφκελν έηνο.
Ξαξφια απηά ζηνρεχνπκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ίδηα επηηπρεκέλε ζπληαγή ηνπ 2010, κηαο ζπληαγήο ηφζν απιήο φπσο θαη
απηήο ηνπ Δλ Διιάδη, κε βαζηθφ άμνλα ελδηαθέξνληνο ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ αμία ζηε δηαηξνθή ηνπ. Πε κηα επνρή θξίζεο
φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε, ην κπζηηθφ γηα κηα εηαηξία είλαη λα πξνζθέξεη πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, θαηλνηφκα ζε
πξνζηηέο ηηκέο απνγεηψλνληαο ην value for money γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Κέζα απφ απηφ ην πξίζκα ζρεδηάδεηαη ε
ελδπλάκσζε ηεο γθάκαο κε λέα πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο θαη εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο.
Ξαξάιιεια ζρεδηάδεηαη ε είζνδφο καο ζε λέεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έλαξμε κηαο λέαο
επνρήο γηα ηελ Creta Farms, ε νπνία ζα πξεζβεχεη πιένλ κηα εηαηξία ηξνθίκσλ θαη φρη κφλν αιιαληηθψλ.

9

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

Απφ πιεπξάο επηθνηλσλίαο γηα ην 2011 ζα ζπλερίζνπκε, γηα ηηο βαζηθέο καο κάξθεο, λα επελδχνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
θαηαλαισηψλ γηα ηελ πςειή δηαηξνθηθή αμία ησλ πξντφλησλ καο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπο πξνθαιψληαο
ηνπο λα ηα δνθηκάζνπλ θαη λα ηνπο ραξίζνπλ κηα ζέζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή.
Ρέινο φζν αθνξά ζηε δηεζλή καο δξαζηεξηφηεηα, ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ην 2011 είλαη ην ιαλζάξηζκα ζηηο δπν
πξφζθαηα αλαθνηλσζείζεο αγνξέο Ηηαιίαο θαη Πνπεδίαο, ε θαζηέξσζε ζηελ Ηζπαληθή αγνξά, ε επέθηαζε ηεο δχλακεο θαη
ηνπ θσδηθνινγίνπ ζηηο ΖΞΑ θάησ απφ ην λέν ζρήκα θαη management ηεο εθεί εηαηξίαο θαζψο θαη ε νινθιήξσζε δχν αθφκα
ζπλεξγαζηψλ επέθηαζεο ζε λέεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.

Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Ζ εηαηξεία ζπλερίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ θαη πηζηή ζηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν δαπαλά
ζεκαληηθά πνζά ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Πηελ ρξήζε ηνπ 2011 ε εηαηξεία εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα
εηζάγεη θαηλνηφκα πξντφληα, αθελφο εληζρχνληαο ην κεξίδην ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά αθεηέξνπ θάλνληαο δπλακηθή είζνδν
ζηηο λέεο δηεζλείο αγνξέο.

Β.5. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24, αθνξνχλ
ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο (ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Λ. 2190/20), γηα ηελ
ρξήζε 01.01.-31.12.2010, θαη έρνπλ σο εμήο :
Όκηινο
- Δηζξνέο
- Δθξνέο
- Απαηηήζεηο
- πνρξεψζεηο
- Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

Δηαηξεία
21

1.700

-

250

4510

10.960

-

260

1.861

1861

Β.6. Δπίδηθεο Τπνζέζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ.

Β.7. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Γεληθά πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν αξρψλ κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε επαξθήο νξγάλσζε, ιεηηνπξγία,
δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο επηρείξεζεο, κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε δηαθχιαμε ησλ
έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ.
Πηελ Διιάδα, ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ,
φπσο ν Λφκνο 3016/2002, πνπ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα ΓΠ
ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε
εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, έλα πιήζνο άιισλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ελζσκάησζαλ ζην ειιεληθφ
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ, δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο
ν Λφκνο 3693/2008, πνπ επηβάιιεη ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο,
φζνλ αθνξά ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξείαο, ν Λφκνο 3884/2010 πνπ αθνξά ζε δηθαηψκαηα
ησλ κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο
Γεληθήο ηνπο Ππλέιεπζεο θαη ν Λφκνο 3873/2010, πνπ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ Νδεγία 2006/46/ΔΘ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξί εηεζίσλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ. Ρέινο, ζηελ Διιάδα,
φπσο εμάιινπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο, ν Λφκνο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Λ. 2190/1920), ηνλ νπνίνλ
ηξνπνπνηνχλ πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο) πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαθπβέξλεζήο ηνπο.
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Οηθεηνζειήο πκκόξθσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Δηαηξεία µαο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο µε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθψλ
θεηκέλσλ νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν νηνπδήπνηε Θψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο θαη ζπληζηνχλ (νη ελ
ιφγσ δηαηάμεηο) έλαλ άηππν ηέηνην Θψδηθα.
Θαηά ην παξφλ ρξνληθφ ζηάδην ε Δηαηξεία µαο βξίζθεηαη ζε θάζε νπζηαζηηθήο θαη ελδειερνχο επεμεξγαζίαο, αλάπηπμεο θαη
δηακφξθσζεο ελφο Θψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο ζεζπίδεη θαη πηνζεηεί πξφηππα θαη θαλφλεο βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο ζηηο νπνίεο ζα ππάγεηαη θαη ζα αθνινπζεί πηζηά εθεμήο ε Δηαηξεία.
Ρν ζρεηηθφ ηππηθφ θείκελν ηνπ Θψδηθα, φπσο απηφ νξηζηηθνπνηεζεί ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ελψ ζα
ππάξμεη θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξείαο. Κέρξη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ε παξαπνκπή ζε Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζα αλαθέξεηαη ζηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Βηνκεραληώλ (ΔΒ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο.
Θαηά ζπλέπεηα, έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ε Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη απηνβνχισο λα
πηνζεηήζεη ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (ΔΒ) γηα ηηο
Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο (θαινχκελνο εθεμήο «Θψδηθαο»). Ν Θψδηθαο απηφο βξίζθεηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΔΒ.

Απνθιίζεηο από ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο
Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη εθαξκφδεη πηζηά θαη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (θ.λ. 2190/1920, λ.
3016/2002 θαη λ. 3693/2008) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί νηνζδήπνηε
Θψδηθαο Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, εθαξκνδφκελνο απφ Δηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε
αγνξά.
Νη ελ ιφγσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ σο άλσ Θψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (ΠΔΒ) ζηνλ νπνίν ε
Δηαηξεία ππάγεηαη, πιελ φκσο ν ελ ιφγσ Θψδηθαο πεξηέρεη θαη µηα ζεηξά απφ επηπιένλ (πέξα ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ)
εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο. Πε ζρέζε µε ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο πξαθηηθέο θαη αξρέο πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή
ζηηγκή νξηζκέλεο απνθιίζεηο, γηα ηηο νπνίεο απνθιίζεηο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε θαζψο θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ
δηθαηνινγνχλ απηέο. Πρεηηθή αλαθνξά γηα ηελ κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ γίλεηαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Θψδηθα
Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (ΠΔΒ) γηα εηαηξείεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ FTSE-20 θαη FTSE-40.
Ζ Δηαηξεία, θαηά πεξίπησζε, απνθιίλεη ή δελ εθαξκφδεη ζην ζχλνιφ ηνπο νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα νη νπνίεο
επηζεκαίλνληαη κε πιάγηα γξάκκαηα.
Αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΠ:
Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζηελ ζχζηαζε μερσξηζηήο επηηξνπήο, ε νπνία πξνΐζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην ∆Π θαη πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην ∆Π φζνλ αθνξά ηηο αµνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ
θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε µε ηηο αµνηβέο απηέο είλαη ζηαζεξή
θαη δηακνξθσκέλε. A.IΗ (1.2)
Αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Ξξφεδξνπ ηνπ ΓΠ:
α) δελ ζεζπίδεηαη ξεηή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ ∆ηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, νχηε θξίλεηαη
ζθφπηµε ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνµήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ε δεκηνπξγία ηεο δηάθξηζεο απηήο. A.IΗI (3.1)
β) ην ∆Π δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμάξηεηα µέιε ηνπ, αιιά εθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πρεηηθή αλαθνξά σο
πξνο ηελ κε εθαξκνγή απφ εηαηξείεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ FTSE-20 θαη FTSE-40 πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ. A.IΗI (3.3)
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ ΓΠ:
α) ε κέγηζηε ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ ∆Π δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά κεγαιχηεξε (πεληαεηήο), ζχκθσλε φκσο κε ηα φξηα πνπ
θαζνξίδεη ν Λ. 2190/1920, ψζηε λα µελ ππάξρεη ε αλάγθε εθινγήο λένπ ∆Π ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθά δηαζηήκαηα, γεγνλφο
πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε µε επηπιένλ δηαηππψζεηο (λνκηκνπνίεζεο ελψπηνλ ηξίησλ θιπ) Α.V (5.1)
β) ε Δηαηξεία θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε θαη ζχληαμε ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο ηεο
Γηαθπβέξλεζεο ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο επηηξνπήο αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ κειψλ ηνπ ΓΠ Α.V (5.4, 5.5,

5.6, 5.7, 5.8)
Αλαθνξηθά κε ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠ:
α) δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆Π, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο* ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη σο επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ∆.Π. Α.VI (6.1)
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*Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη ζπληάμεη θαη αθνινπζεί αθελφο ηνλ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ηηο Γηαδηθαζίεο ηεο
Γηεχζπλζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο (Process Manual), ηα νπνία απφ θνηλνχ ζπληζηνχλ ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.
Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο, ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαδηνξγάλσζήο ησλ δχν αλσηέξσ
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζην Γ.Π.
β) ην ∆Π ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12µελν πξφγξακκα δξάζεο, ην
νπνίν αλαζεσξείηαη αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο ε εηαηξεία ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠ θαιχπηεηαη
επαξθψο απφ ηνλ πθηζηάκελν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ζχγθιεζε ΓΠ είλαη
ηδηαίηεξα επρεξήο, ιφγσ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ν λφκνο, ρσξίο ηελ
χπαξμε πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο Α.VI (6.1)
γ) ηα κε εθηειεζηηθά κέιε δελ ζπλέξρνληαη πεξηνδηθά ρσξίο ηελ παξνπζία εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ ακνηβή ηνπο, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα
ακνηβψλ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα απφ ηνλ πθηζηάκελν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ελψ ηπρφλ απφθιηζε ή κε αληαπφθξηζε ζην
ζεζκηθφ ηνπο ξφιν ζπδεηείηαη παξνπζία φισλ ησλ µειψλ ηνπ ∆Π Α.VI (6.5)
δ) δεδνκέλνπ φηη πξνηείλνληαη πξνο εθινγή σο µέιε ηνπ ∆Π πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη
νξγαλσηηθέο –δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο , δελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα
λέα µέιε ηνπ ∆Π αιιά θαη ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα µέιε. Α.VI (6.5)
ε) φια ηα αηηήκαηα απφ νηνδήπνηε ηκήκα αλαθνξηθά κε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ εμεηάδνληαη απφ ηελ
Γηνίθεζε θαη εγθξίλνληαη αλά πεξίπησζε, µε βάζε ηηο εθάζηνηε εηαηξηθέο αλάγθεο. Θαηφπηλ απηνχ, δελ πθίζηαηαη εηδηθή
πξφβιεςε γηα παξνρή πφξσλ πξνο ηηο επηηξνπέο ηνπ ∆Π γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηελ πξφζιεςε
εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ Α.VI (6.8,6.9)
Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠ:
Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠ, κέζσ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο, απφ ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,
ην ΓΠ παξαθνινπζεί θαη επαλεμεηάδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ ζε εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ήδε
εμεηάδεηαη ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΠ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. Α.VII (7.1 & 7.2).
Αλαθνξηθά κε ην Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ:
Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ ΓΠ, ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηεο 28/04/2009. Γηα ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη φια φζα
αλαθέξνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3693/2008 θαη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ρσξίο ηελ χπαξμε
εηδηθφηεξνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Β.I (1.7).
Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν θαη ηε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ:
Νη ακνηβέο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θαη Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ, εθηειεζηηθψλ θαη κε, γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ θαη ζηηο επηηξνπέο απηνχ, εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζε
ζπκθσλία πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Γ.I (1.4).
Ζ ακνηβή ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπκβάζεηο θαη αθνξά ακνηβέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ ηνπ ∆Π πνπ λα
πξνβιέπνπλ φηη ην ΓΠ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη δνζεί ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus απηνχ, θαζψο ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα bonus µφλν κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε
θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γ.I (1.3).
Αλαθνξηθά κε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ:
α) Θαηά ηελ ζχγθιεζε θαη δηεμαγσγή ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 2011, ε Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ.3884/2010 θαη ζπλαθφινπζα ησλ αληηζηνίρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Θψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ
αλσηέξσ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ. Γ.II.
β) Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο εηδηθήο πξαθηηθήο ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ ή ηεο ςήθνπ δη’ αιιεινγξαθίαο, ε
εθαξκνγή ηεο αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά, ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
Λ.3884/2010. Γ.II (2.2).

Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Δπηπιένλ ησλ Πξνβιέςεσλ ηνπ Λόκνπ ή ηνπ Θώδηθα
Ζ Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ελφο δνκεκέλνπ θαη επαξθνχο ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, έρεη εθαξκφζεη
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο
ζρεηηθνχο λφκνπο (Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, 3016/2002 θαη 3693/2008).
Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο εμήο επηπιένλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο:
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α) Ζ εηαηξεία ηεξεί, επηθαηξνπνηεκέλν, Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο κε αλαθνξέο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ
έλαλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο.
*Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη ζπληάμεη θαη αθνινπζεί αθελφο ηνλ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ηηο Γηαδηθαζίεο ηεο
Γηεχζπλζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο (Process Manual), ηα νπνία απφ θνηλνχ ζπληζηνχλ ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηαηξείαο. Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο, ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαδηνξγάλσζήο ησλ δχν αλσηέξσ
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζην ΓΠ.
Ξεξηιεπηηθά νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ νη Γηαδηθαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο (Process Manual) είλαη,
1. Αληηθείκελν
2. Ξεδίν Δθαξκνγήο
3. Νξηζκνί
4. Πχζηεκα Γηαρείξηζεο
5. Δπζχλε Γηνίθεζεο
6. Γηαρείξηζε Ξφξσλ
7. ινπνίεζε ηνπ πξντφληνο
8. Κέηξεζε, Αλάιπζε θαη Βειηίσζε
9. Ξνιηηηθή Νιηθήο Ξνηφηεηαο
Α. Ξνιηηηθή Νιηθήο Ξνηφηεηαο
Β. Ξνιηηηθή Αζθάιεηαο
Γ. Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή
Γ. Ξνιηηηθή πξφιεςεο / Αληηκεηψπηζεο Θηλδχλσλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εζθεκκέλεο ελέξγεηεο
Δ. Ξνιηηηθή γείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ
Ρν πλεχκα ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο πξνσζεί ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο
εηαηξείαο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη άιισλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη γηα θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο κέρξη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο.
Νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Θαλνληζκνχ είλαη,
i. ε πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ii. ε ηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ ψζηε λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη γχξσ απφ ηελ θήκε θαη ηελ δεκφζηα εηθφλα ηνπ Νκίινπ
iii. ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ηα πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο,
απάηεο, θαθήο ρξήζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαξξνήο εκπηζηεπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ θ.α.
iv. ν εληνπηζκφο παξαβάζεσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα ζπκκφξθσζεο, ε δηεξεχλεζή ηνπο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη.
β) Ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, ε εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαηά ISO, ιακβάλνληαο
θαη ηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα ην εγρεηξίδην δηαρείξηζεο είλαη ζχκθσλν κε ηα πξφηππα
- ΔΙΝΡ EN ISO 9001:2008
- ΔΙΝΡ EN ISO 14001:2004
- ΔΙΝΡ EN ISO 22000:2005
- BRC GLOBAL STANDARD
- AGROCERT AGRO 3.1 – 3.3
Αλαιπηηθφηεξα, ν Θαλνληζκφο Δξγαζίαο πεξηιακβάλεη:
1. Γηαδηθαζία πξνζιήςεσο Κηζζσηψλ
2. Δζσηεξηθέο Κεηαζέζεηο θαη Ξξναγσγέο ησλ Κηζζσηψλ ηεο Δηαηξείαο
3. Γνθηκαζηηθή πεξίνδνο απαζρφιεζεο κηζζσηψλ
4. Κεηαθίλεζε κηζζσηψλ
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5. Σξνληθά Όξηα Δξγαζίαο Κηζζσηψλ
6. Άδεηα Αλαςπρήο (εηήζηα θαλνληθή άδεηα κηζζσηψλ)
7. Ξξφζζεηεο ρνξεγνχκελεο άδεηεο ζηνπο κηζζσηνχο
8. Αλππαίηην Θψιπκα (αζζέλεηα)
9. Δμαηξέζηκεο Αξγίεο
10. Θαηαγγειία ζπκβάζεσο εξγαζίαο
11. Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα κηζζσηψλ
12. Δθπαίδεπζε κηζζσηψλ
13. Νρήκαηα ηεο εηαηξείαο Νδεγνχκελα απφ κηζζσηνχο ηεο
14. Αηνκηθή ζηνηρεία θαη έγγξαθα κηζζσηψλ
15. Θνηλνπνίεζε Αλαθνηλψζεσλ
16. πνβνιή αηηεκάησλ ή παξαπφλσλ εθ κέξνπο ησλ κηζζσηψλ
17. Γενληνινγηθνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησ κηζζσηψλ – ππνρξεψζεηο απηψλ
18. Δπηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο κηζζσηνχο
19. Ρξάπεδα Αίκαηνο Νκίινπ
20. Ηζρχο Θαλνληζκνχ Δξγαζίαο

Θύξηα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ ζε ρέζε
κε ηε Γηαδηθαζία ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αλαθνξώλ
Ρν Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πεξηιακβάλεη δηθιείδεο αζθαιείαο θαη ειεγθηηθνχο
κεραληζκνχο ζε δηάθνξα επίπεδα κέζα ζηνλ Νξγαληζκφ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
α) Γηθιείδεο αζθαιείαο ζε εηαηξηθό επίπεδν

Αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε, κέηξεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ:
Ρν κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ απαηηεί έλα ζχλζεην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ην νπνίν λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ.
Ζ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη θπξίσο θαηά ηελ θάζε θαηάξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ
εηήζηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ρα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο
βηνκεραλίαο θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο ή πνπ απνηεινχλ
ζεκαληηθέο πεγέο πξψησλ πιψλ, αιιαγέο ηερλνινγίαο, καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.

Πρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε / Ξξνυπνινγηζκφο:
Ζ πνξεία ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζείηαη κέζσ ιεπηνκεξνχο πξνυπνινγηζκνχ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλε
αγνξά. Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ε εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Νκίινπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη ζαθψο επεξεάδνληαη απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε θαη αβεβαηφηεηα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αγνξά. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ν Όκηινο έρεη ήδε πξνβεί ζηηο
ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο λέεο ζπλζήθεο αγνξάο. Γηα
φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν πξνυπνινγηζκφο αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα λα ιάβεη ππφςε ηηο αιιαγέο
απηέο. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Νκίινπ κέζσ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ, ζπγθξίζεσλ
κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη ζπλαληήζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο.

Δπάξθεηα Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ:
Ζ Γηνίθεζε έρεη ζρεδηάζεη θαη εθηειεί δηαξθείο επνπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο θη νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ φηη ην Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηαηεξεί δηαρξνληθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ
Δηαηξεία δηελεξγεί θαη πεξηνδηθέο κεκνλσκέλεο αμηνινγήζεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη αλεμάξηεην Δζσηεξηθφ Διεγθηή ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ δηαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε είλαη επαξθείο, δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο απφ ηε Γηνίθεζε πξνο ην
ΓΠ αλαθνξηθά κε ην Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ Ξιάλνπ (ή Δγρεηξηδίνπ) Διέγρνπ ηεο πεξεζίαο βαζίδεηαη
14

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

ζε δηελεξγεζείζα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηε Γηνίθεζε
θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ρν Ξιάλν (ή Δγρεηξίδην) Διέγρνπ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ζ δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ δηελεξγείηαη εηεζίσο θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ εθηειείηαη κε επζχλε ηνπ
ΓΠ ζηα πιαίζηα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ επάξθεηα ηνπ Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξαθνινπζείηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ κέζσ
ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ απφ ηε πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Νη αλαθνξέο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, παξέρνπλ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο. Νπνηεζδήπνηε αδπλακίεο
εληνπηζηνχλ θνηλνπνηνχληαη κέζσ ησλ αλαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίπησζεο πνπ είραλ ή κπνξεί λα έρνπλ θαζψο
θαη ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ δηφξζσζε απηψλ.
Ξξνο δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ, ην ΓΠ αθνινπζεί
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία γηα ηελ δηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ηελ εθινγή λφκηκνπ
ειεγθηή. Δλδεηθηηθά, ε πνιηηηθή απηή πξνβιέπεη εθινγή λφκηκνπ ειεγθηή γηα ηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ λα αλήθεη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία δηεζλνχο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ.

Οφινη θαη επζχλεο ηνπ ΓΠ:
Ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ ΓΠ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηαηξείαο.

Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απάηεο:
Πηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ νη πεξηνρέο νη νπνίεο ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή απάηε
παξαθνινπζνχληαη κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη αλάινγα απμεκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη
ε χπαξμε ιεπηνκεξψλ νξγαλνγξακκάησλ, θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ιεπηνκεξψλ δηαδηθαζηψλ θαη εγθξηηηθψλ
νξίσλ. Δπίζεο, επηπιένλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ εθαξκφδεη θάζε δηεχζπλζε, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο
ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ηελ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη, κέζσ ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζην ΓΠ.

Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο:
Ζ Δηαηξεία, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έρεη ζπληάμεη ζρεηηθφ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο (ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηνλ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο θαη ηηο Γηαδηθαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο (Process Manual) ). Κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπ Θαλνληζκνχ νξίδνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνάγνληαο έηζη ηνλ
επαξθή δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ εληφο ηεο Δηαηξείαο.
β) Γηθιείδεο αζθαιείαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη έλα επαξθέο πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο, ην νπνίν
νξίδεηαη απφ επηκέξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ηφζν απφ ζηνλ
εγθεθξηκέλν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζην Δγρεηξίδην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία γηα ηελ δηαζθάιηζε απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα ηνπ Νκίινπ κέζσ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο
Business Continuity (πεξηιακβάλεηαη back up ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο
ηεο ζε άκεζν ρξφλν, ελψ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε εμεηάδεηαη θαη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο Disaster Recovery Site.Ρέινο,
έρνπλ θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα εηζφδνπ (Access Rights) ζηα δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν πνπ θαηέρνπλ, ελψ ηεξείηαη επίζεο θαη ζρεηηθφ αξρείν εηζφδνπ (entry log)
ζηα ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο.
γ) Γηθιείδεο αζθαιείαο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ
Ωο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ζπγθεθξηκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ θνηλψο απνδεθηψλ βάζεη
ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ. Νη βαζηθφηεξεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νη εμήο:
Οξγάλσζε – Θαηαλνκή Αξκνδηνηήησλ
Ζ εθρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηφζν ζηελ αλψηεξε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο φζν θαη ζηα κεζαία θαη
θαηψηεξα ζηειέρε ηεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
κε παξάιιειε δηαθχιαμε ηνπ απαηηνχκελνπ δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ (segregation of duties).
Θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερληθή γλψζε θαη
εκπεηξία γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.
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Γηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Ύπαξμε εληαίσλ πνιηηηθψλ θαη ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ησλ ινγηζηεξίσλ θνηλνπνηεκέλσλ ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ
Νκίινπ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ νξηζκνχο, αξρέο ινγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο
ηεο, νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, ηεο
ελνπνίεζεο, θιπ.
Απηφκαηνη έιεγρνη θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ελψ
απαηηείηαη εηδηθή έγθξηζε ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ κε επαλαιακβαλφκελσλ ζπλαιιαγψλ.
Γηαδηθαζίεο δηαθύιαμεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ύπαξμε δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα απνζέκαηα, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα - επηηαγέο
θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, φπσο ελδεηθηηθά ε θπζηθή αζθάιεηα ηακείνπ ή απνζεθψλ θαη ε
απνγξαθή θαη ζχγθξηζε ησλ θαηακεηξεκέλσλ πνζνηήησλ κε απηέο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.
Ξξφγξακκα κεληαίσλ θπζηθψλ απνγξαθψλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ησλ θπζηθψλ θαη ησλ
ινγηζηηθψλ απνζεθψλ θαη χπαξμε αλαιπηηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απνγξαθψλ.
Δγθξηηηθά όξηα ζπλαιιαγώλ
Ύπαξμε θαλνληζκνχ επηπέδσλ έγθξηζεο (Chart of Authorities), ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη νη εθρσξεζείζεο εμνπζίεο
ζηα δηάθνξα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο γηα δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ ή πξάμεσλ (π.ρ. πιεξσκέο,
εηζπξάμεηο, δηθαηνπξαμίεο, θιπ).

Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα Γηθαηώκαηα ησλ Κεηόρσλ
Ν ξφινο, νη αξκνδηφηεηεο, ε ζχγθιεζε, ε ζπκκεηνρή, ε ζπλήζεο θαη εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ,
ην Ξξνεδξείν, ε Ζκεξεζία Γηάηαμε θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
πεξηγξάθνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηφ έρεη επηθαηξνπνηεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920, σο
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη (κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ Λ.3884/2010 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο). Θαηά ζπλέπεηα, γηα ην
ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ
λνκηθφ πιαίζην.

ύλζεζε & Ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ΓΠ)
Γεληθά
Ρν εθιεγέλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) κέιε είλαη εθηειεζηηθά, ηα
ηέζζεξα (4)κέιε είλαη κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα, ελψ έλα (1) κέινο είλαη κε εθηειεζηηθφ θαη εμαξηεκέλν θαη ε ζεηεία
ηνπο είλαη πεληαεηήο (5εηήο), ιήγνπζα ζηηο 26/06/2012. Αλαιπηηθά:
A/A

Ολνκαηεπώλπκν

1

Δκκαλνπήι Π. Γνκαδάθεο

2
3

Θσλζηαληίλνο Π.
Γνκαδάθεο
Διέλε Γνκαδάθε

4

Πηεθαλφπνπινο Γεψξγηνο

5

Δκκαλνπήι
Θνηδακπαζάθεο
Θσλζηαληίλνο
Γελεγηψξγεο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο

6
7

Ηδηόηεηα
Ξξφεδξνο Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο –
Δθηειεζηηθφ κέινο
Αληηπξφεδξνο Γ.Π & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο –
Δθηειεζηηθφ κέινο
Κέινο Γ.Π. – Δμαξηεκέλν –
Κε Δθηειεζηηθφ κέινο
Κέινο Γ.Π. – Αλεμάξηεην –
Κε Δθηειεζηηθφ κέινο
Κέινο Γ.Π. – Αλεμάξηεην –
Κε Δθηειεζηηθφ κέινο
Κέινο Γ.Π. – Αλεμάξηεην –
Κε Δθηειεζηηθφ κέινο
Κέινο Γ.Π. – Αλεμάξηεην –
Κε Δθηειεζηηθφ κέινο

Ζκεξνκελία
αλάιεςεο
θαζεθόλησλ

Ιήμε
ζεηείαο

02/07/2007

26/06/2012

02/07/2007

26/06/2012

02/07/2007

26/06/2012

20/10/2010

26/06/2012

01/10/2007

26/06/2012

02/07/2007

26/06/2012

28/04/2009

26/06/2012

Ρν ΓΠ ζπλεδξίαζε εμήληα ηξείο (63) θνξέο κέζα ζην έηνο 2010 θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία,
παξέζηεζαλ κέιε απηνπξνζψπσο.
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνηθεί ηελ Δηαηξεία σο ζπιινγηθφ φξγαλν, ιακβάλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο Α.Δ., ηελ
ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία, ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Σ.Α. θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, απνθηνχλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ξξέπεη λα ελεξγνχλ κε θαιή
πίζηε κε θχξην άμνλα ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Κεηφρσλ ηεο
Οφινη θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΠ
Ρν ΓΠ είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή
αλάπηπμεο, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ζχλζεζε θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Ξξψηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ είλαη ε
δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ
ζπκθέξνληνο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ην ΓΠ κπνξεί λα εθρσξεί κέξνο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε, δηνίθεζε ή δηεχζπλζε ησλ
ππνζέζεσλ ή ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΓΠ, ζην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
κέιε (εθηειεζηηθά κέιε θαη κε), ζηνπο Γηεπζπληέο ή ζε ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. Ρα κέιε ηνπ ΓΠ θαη θάζε ηξίην
πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην ΓΠ αξκνδηφηεηέο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ
αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο. Ρα κέιε ηνπ ΓΠ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ,
νθείινπλ έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ ΓΠ ηα ίδηα ζπκθέξνληα ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ
ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε
απηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξ. 42 (ε), παξ. 5 ηνπ Θ.Λ.2190/1920,
πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

Δθινγή θαη εθινγηκόηεηα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ηαθηηθή ή έθηαθηε).
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη πξφζσπα πιήξσο ηθαλά πξνο δηθαηνπξαμία. Δπηγελφκελε κείσζε ηεο
δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο εθιεγέληνο Κέινπο ζπλεπηθέξεη θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ λα αζθεί δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη σο
εθ ηνχηνπ λα είλαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο.
Γελ δχλαηαη λα είλαη Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ:





βνπιεπηέο
εηζαγγειείο, δηθαζηέο, πάξεδξνη, εηξελνδίθεο, γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ
δεκφζηνη ππάιιεινη
ρξεκαηηζηέο, πνπ δε δχλαληαη λα αζθνχλ αληηπξνζσπεία αλψλπκεο εηαηξίαο, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί
ζην ρξεκαηηζηήξην

Αλάθιεζε ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαθαινχληαη ειεχζεξα απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ αλάθιεζε, θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ δειψλεηαη ξεηά, κπνξεί λα πξνθχπηεη έκκεζα κε ην δηνξηζκφ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε λένπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πξψηνπ. Ζ αλάθιεζε κπνξεί λα γίλεη απφ Ραθηηθή ή απφ Έθηαθηε Γεληθή
Ππλέιεπζε.
Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο Κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ελ ιφγσ Κέινπο.
Ζ αλάθιεζε ησλ Κειψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη ζπλέπεηεο, σο πξνο ηε ιήμε ηπρφλ ζρέζεο ησλ Κειψλ κε ηελ εηαηξία,
ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ρσξηζηή ζχκβαζε εξγαζίαο ή κίζζσζεο ππεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, εάλ ε αλάθιεζε ζπλνδεχεηαη απφ
ελδερφκελε θαηαγγειία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, νη αλαθιεζέληεο ζχκβνπινη δχλαληαη λα απαηηήζνπλ απνδεκίσζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ.
Ζ αλάθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπλεπηθέξεη ηελ απηνδίθαηα αλάθιεζε θαη ηνπ Κέινπο ή ησλ Κειψλ ή ησλ ηξίησλ,
ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νιηθή ή κεξηθή δηνίθεζε ή εθπξνζψπεζε ηεο
εηαηξίαο.

Παξαίηεζε ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ ειεχζεξα απφ ην αμίσκά ηνπο. Ζ παξαίηεζε
επέξρεηαη κφιηο γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξία.
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Ζ γλσζηνπνίεζε ζηελ εηαηξία ιακβάλεη ρψξα κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Αληηθαηάζηαζε ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρελ θέλσζε ηεο ζέζεο (ιφγσ παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ) Κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αθνινπζεί ε εθινγή
αληηθαηαζηάηε απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
Ζ εθινγή πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηελ πξψηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ζπλέιζεη κειινληηθψο.
Αλ δελ επηθπξσζεί ε εθινγή ηνπ αληηθαηαζηάηε Κέινπο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηφηε απηή εθιέγεη άιιν πξφζσπν γηα ηελ
θελσζείζα ζέζε, αιιά νη πξάμεηο πνπ δηελήξγεζε κέρξη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ν αληηθαηαζηάηεο, είλαη έγθπξεο.

Δμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνηθεί ηελ εηαηξία σο ζπιινγηθφ φξγαλν, ιακβάλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 2190/20.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηεο, δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο. Όια ηα κέιε ηνπ
έρνπλ απφ κία ςήθν θαη φια επζχλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη.
Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αζθνχληαη κέζα ζην θαζνξηζκέλν απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ πιαίζην
ζχκθσλα κε ηελ θπξηαξρηθή θξίζε ηνπ.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλαθέξεηαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξίαο θαη είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο θαησηέξσ
αξκνδηφηεηεο:



















Απφθαζε γηα θάζε πξάμε αθνξνχζα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο θαη ηελ ελ γέλεη
επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο.
Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ δηαλνκήο θεξδψλ θαη θξάηεζεο ησλ απαξαίηεησλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηεο
εηαηξείαο, απνζεκαηηθψλ.
Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Έγθξηζε εηδηθψλ εθζέζεσλ ησλ εμακεληαίσλ θαη ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο.
Πχληαμε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
Ρήξεζε ησλ απφξξεησλ θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία.
Έγθξηζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο.
Έγθξηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ.
Γηνξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
Ιήςε πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ ηνπ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ.
Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξίαο .
Γηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξίαο.
Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ.
Ρήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.Π.
Ξαξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο, έθδνζεο, νπηζζνγξάθεζεο θαη εμφθιεζεο επηηαγψλ, ίδησλ ή
ηξίησλ.
Έγθξηζε πξνζιήςεσλ αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ θαη έγθξηζε ηπρφλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Ξιήξε θαηαλφεζε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο.
Έγθξηζε ζεκαληηθψλ ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο.

Τπνρξεώζεηο – Θαζήθνληα ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ξξψηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειψλ ηνπ είλαη ε επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο
εηαηξίαο θαη πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.
Ιφγσ ηεο απμεκέλεο δηαζπνξάο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην επελδπηηθφ θνηλφ επηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο θαη
ε απαιιαγή ησλ απνθάζεψλ ηνπ Γ.Π. απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζθνπηκφηεηα πέξαλ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο εηαηξίαο.
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα επηδηψθνπλ κφλν ηε βξαρππξφζεζκε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο θαη απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηδηψθνπλ ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα
ηεο εηαηξίαο.
Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γηα θάζε
πηαίζκα ηνπ. Δπίζεο, επζχλεηαη αλ ν ηζνινγηζκφο πεξηέρεη παξαιείςεηο ή ςεπδείο δειψζεηο πνπ απνθξχπηνπλ ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.
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Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνρξενχηαη ζε απζηεξή ηήξεζε ησλ απνξξήησλ ηεο εηαηξίαο.
Απαγνξεχεηαη ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα δηελεξγνχλ θαηά επάγγεικα, ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο,
είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο. Όηαλ πξνθχςεη
ηέηνην ζέκα, ζα πξέπεη λα ζπγθαιείηαη Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ελ
ιφγσ άδεηα. Πε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηεο αλσηέξσ απαγφξεπζεο, ε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε απφ ηα
Κέιε πνπ δηελήξγεζαλ ηελ παξάβαζε ή λα απαηηήζεη ε σθέιεηα λα πεξηέιζεη ζε απηήλ.
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ, νθείινπλ λα
απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ
ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ
ηεο εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζ.42ε, παξ.5, ηνπ Λ.2190/20) πνπ αλαθχπηεη
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά έηνο ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηηο
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο.

πλεδξηάζεηο ηνπ Γ..
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, θαη εθηάθησο
φηαλ απαηηείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο.
Ζ ζχγθιεζε θαη ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ηα
κηζά Κέιε απηνχ θαη έλαο αθφκε.
Δπηηξέπεηαη θάζε Κέινο λα αληηπξνζσπεχεη ζηε ζπλεδξίαζε κφλν έλα άιιν Κέινο. Ζ πιεξεμνπζηφηεηα γηα αληηπξνζψπεπζε
κπνξεί λα δνζεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, απιφ έγγξαθν ή απιφ θαμ. Ζ αληηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε πξφζσπα πνπ δελ είλαη Κέιε απηνχ.
Δθφζνλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λφκνο νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ Κειψλ.
Γηα ηε ζπλεδξίαζε αθνινπζνχληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο:
Ζ ζπλεδξίαζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα
κέιε ηνπ δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε.
Πηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (δηαθνξεηηθά ε ιήςε
απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη θαλείο
δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ).
Δμεηάδεηαη ε χπαξμε απαξηίαο.
Νη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν.
Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξηζήο
ηνπο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξηψλ φπσο εθινγήο λέσλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα
ηνπ Γ.Π. θιπ., ππνβάιινληαη ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζή ηνπ σο θαη ν
Λφκνο πξνβιέπεη.

Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη ακηγείο ή
ζπλδπαζκέλεο, δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Ακνηβή επί ησλ θεξδψλ
Ακνηβή παξαζηάζεσλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ακνηβή γηα ππεξεζίεο Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ
Ακνηβή βάζεη εηδηθήο ζρέζεο κηζζψζεσο εξγαζίαο
Γάλεηα ηεο εηαηξείαο πξνο Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ζε ζπγγελείο απηψλ κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή
εμ αγρηζηείαο ή ζε ζπδχγνπο απηψλ φπσο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ πξνο απηνχο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή παξνρή εγγπήζεσλ
ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο απαγνξεχεηαη απνιχησο.
Ζ αλσηέξσ απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα δάλεηα ή πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχλ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είλαη κέινο ε
εηαηξία. Δηαηξία ραξαθηεξίδεηαη σο εμαξηεκέλε άιιεο (θχξηαο), φηαλ νη κεηνρέο πνπ εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην ½
ηνπ θαηαβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο, αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα απηήο (θχξηαο).
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Ακνηβή επί ησλ θεξδώλ
Ρα Δθηειεζηηθά Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ππφ ηελ αίξεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο,
αλάινγα κε ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα
ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ σο ακνηβή πνζνζηφ επί ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο.
Ν ππνινγηζκφο ακνηβήο επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο πξνυπνζέηεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελψ ην
δηθαίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ακνηβέο απηέο ζεκειηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή εηδηθή έγθξηζε απηψλ
απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ κε έγθξηζε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ, ζπληζηά κε
έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Θάζε ακνηβή πνπ ρνξεγείηαη ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηα θέξδε, ζα ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο
ίζνπ ηνπιάρηζηνλ πξνο ην 6% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (άξζ.24, Λ.2190/20).
Oη αλσηέξσ ακνηβέο δελ ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ πεξηνξηζκφ.

Ακνηβή παξαζηάζεσλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρα Δθηειεζηηθά θαη Κε Δθηειεζηηθά Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζνχλ (θαηά πνζφ θαη δηθαηνχρν) απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξίαο.
Ζ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ απηψλ πξνυπνζέηεη λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελψ ην
δηθαίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ακνηβέο απηέο ζεκειηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή εηδηθή έγθξηζε απηψλ
απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ωο εθ ηνχηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δελ εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ
ακνηβέο, νη ιαβφληεο ησλ ακνηβψλ απηψλ ζα πξέπεη λα ηηο επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξία.
Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δχλαηαη λα εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ ακνηβέο, κφλν σο πξνο ηε ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε
ζχλνδφο ηεο.
Νη αλσηέξσ ακνηβέο δχλαληαη λα κεησζνχλ κε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηηαρζνχλ θαηά ηεο
ιεθζείζαο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.
Νη αλσηέξσ ακνηβέο κπνξνχλ παξέρνληαη θαη ζηηο ρξήζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξία δελ έρεη θέξδε.

Ακνηβή γηα ππεξεζίεο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ
Δθηειεζηηθά Κέιε
Ρα Δθηειεζηηθά Κέιε ηεο εηαηξείεο ππφ ηελ αίξεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, δηθαηνχληαη ακνηβή
γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο.
Ζ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ απηψλ πξνυπνζέηεη λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελψ ην
δηθαίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ακνηβέο απηέο ζεκειηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή εηδηθή έγθξηζε απηψλ
απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ωο εθ ηνχηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δελ εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ
ακνηβέο, νη ιαβφληεο ησλ ακνηβψλ απηψλ ζα πξέπεη λα ηηο επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξία.
Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δχλαηαη λα εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ ακνηβέο, κφλν σο πξνο ηε ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε
ζχλνδφο ηεο.
Νη αλσηέξσ ακνηβέο δχλαληαη λα κεησζνχλ κε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηηαρζνχλ θαηά ηεο
ιεθζείζαο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.
Κε Δθηειεζηηθά Κέιε
Ρα Κε Δθηειεζηηθά Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηα νπνία, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Λ.3016/02 αλαηίζεληαη εηδηθά
θαζήθνληα, ππφ ηελ αίξεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, δηθαηνχληαη ακνηβή γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ελ ιφγσ θαζεθφλησλ.
Νη ακνηβέο απηέο ζα είλαη αλάινγεο κε ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ην χςνο απηήο
ζα πξνθαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν δηθαίσκα ησλ Κε Δθηειεζηηθψλ Κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ακνηβέο απηέο ζεκειηψλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή εηδηθή έγθξηζε ησλ ακνηβψλ απηψλ απφ ηελ
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ωο εθ ηνχηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δελ εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ ακνηβέο,
νη ιαβφληεο ησλ ακνηβψλ απηψλ ζα πξέπεη λα ηηο επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξία.
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Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δχλαηαη λα εγθξίλεη ηηο ελ ιφγσ ακνηβέο, κφλν σο πξνο ηε ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε
ζχλνδφο ηεο.
Νη αλσηέξσ ακνηβέο δχλαληαη λα κεησζνχλ κε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηηαρζνχλ θαηά ηεο
ιεθζείζαο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.
Ρν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θαη ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Π. αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
Ακνηβή βάζεη εηδηθήο ζρέζεο εξγαζίαο ή εληνιήο
Ρα Δθηειεζηηθά Κέιε ηεο εηαηξείεο δχλαληαη λα παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο επηπιένλ απηψλ πνπ παξέρνπλ σο
Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη.
Γηα ηηο ελ ιφγσ ακνηβέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
Λα ζπλαθζεί εηδηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο εξγαζίαο ή εληνιήο κεηαμχ εηαηξίαο θαη κέινπο ή ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ξξηλ ζπλαθζεί ε ζχκβαζε απαηηείηαη ζπλαίλεζε ηεο Γεληθή Ππλέιεπζεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο) γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο
αλσηέξσ ζπκβάζεσο. Νη νπζηψδεηο φξνη ηεο ζπκβάζεσο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ακνηβή/ κηζζφο ηνπ ζπκβνχινπ)
πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θαη λα εγθξηζνχλ απφ απηήλ (θαηά ηε ζπλήζε απαξηία).
Θαηά ηε ιήςε ηεο ζπλαίλεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δελ πξέπεη λα αληηηαρζνχλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ
ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
Ξξφεδξνο ΓΠ
-

Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε Αξρήο, πξνΐζηαηαη θαη δηεπζχλεη ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΠ θαη ελεξγεί θάζε πξάμε αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν, ην Θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ
Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο.
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο είλαη ην αλψηεξν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο. Πηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδηαζκνχ, ησλ Θαλνληζκψλ θαη
Απνθάζεσλ ηνπ ΓΠ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο, ππνβάιιεη ζην ΓΠ ηεο
Δηαηξείαο ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο έρεη επηιεγεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ην πξφζσπν ηνπ
Ξξνέδξνπ ΓΠ λα ηαπηίδεηαη κε απηφ ηνπ Γηεπζχλνληα Ππκβνχινπ.
Ρα ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
Δπηηξνπή Διέγρνπ
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη απνηειείηαη απφ
ηξία (3) κε εθηειεζηηθά κέιε
Ζκεξνκελία
αλάιεςεο
θαζεθόλησλ

A/A

Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

1

Γεψξγηνο
Ξαπαδάθεο

Κέινο Γ.Π. - Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο

28/04/2009

2

Δκκαλνπήι
Θνηδακπαζάθεο

Κέινο Γ.Π. - Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο

28/04/2009

3

Θσλζηαληίλνο
Γελεγηψξγεο

Κέινο Γ.Π. - Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο

28/04/2009

Ξξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο εληφο ηνπ 2010 θαη παξέζηεζαλ φια ηα κέιε ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
Λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο Δηαηξείαο θαη λα εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο
θαη εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο.
Λα παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο.
Λα δηαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
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Λα επηβιέπεη ηελ πνξεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Λα παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πηζαλέο επηπξφζζεηεο κε ειεγθηηθέο παξερφκελεο
ππεξεζίεο απφ απηφλ.
Πεκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επαλαμηνιφγεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο
ζχληαμεο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξείαο καο.

Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΘ, ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο.
Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαηά ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΘ, ζρεηηθά κε ηηο
δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο έρεη σο θάησζη,
Γηάξζξσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ
Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε ΔΟΩ € 12.381.600 δηαηξνχκελν ζε 29.480.000
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,42 έθαζηε
Κέηνρνο

Αξηζκόο
Κεηνρώλ

Αξηζκόο
Γηθαησκάησλ
ςήθνπ (άκεζα)

%

Αξηζκόο
Γηθαησκάησλ ςήθνπ
(Έκκεζα)*

%

Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο

11.353.380

38,51

11.353.380

-

38,51

Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο

11.179.670

37,92

11.179.670

-

37,92

6.946.950

23,56

6.946.950

-

23,56

29.480.000

100

29.480.000

Κέηνρνη < ηνπ 5%
Πχλνιν

100

*Νη αξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε, απεηθνλίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ
εηαηξεία φηη αζθνχληαη κέζσ πιεξεμνπζίσλ.
Ρν ζχλνιν (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο
κεηνρψλ. Ρα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο, είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Λ.
2190/1920.
Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ηίηισλ θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα είλαη γλσζηνί ζε απηήλ.
Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρχνπλ / ηξνπνπνηνχληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο
Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλαθνξά πξφσξεο ιχζεο ηνπο είλαη:
Ρίηινη πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
Νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο:
Πχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 31.12.2010 νη θχξηνη κέηνρνη, κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 5%, ήηαλ νη θ.θ. Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο
ηνπ Πηπιηαλνχ θαη Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο ηνπ Πηπιηαλνχ.
Γελ ππάξρνπλ άιινη κέηνρνη, πνπ λα θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ θαη ηνπο νπνίνπο λα γλσξίδεη ε Δηαηξεία.
Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ (φπσο πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε θαηφρνπο
δεδνκέλνπ πνζνζηνχ ή αξηζκνχ ςήθσλ, πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή ζπζηήκαηα ζηα νπνία, µε ηε
ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο δηαρσξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή ησλ
ηίηισλ)
Θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Γελ πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα
Δηδηθέο εμνπζίεο κειψλ ΓΠ
Γελ πθίζηαηαη εηδηθέο εμνπζίεο ησλ µειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαθνξηθά µε έθδνζε ή ηελ επαλαγνξά κεηνρψλ
Αλαιπηηθφηεξα ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ αξ. 10 παξ. 1 γ, δ, ζη ηεο Νδεγίαο 2004/25/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο θαη
εηδηθφηεξα γηα ηηο ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο, ηνπο θαηφρνπο θάζε είδνπο ηίηισλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά
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δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ςήθνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί
αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα «Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε» ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο

Παξάξηεκα
1) ύληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα κειώλ Γ θαη Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο
Γελλήζεθε ην 1960 ζην Οέζπκλν Θξήηεο. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ
Ξνιπηερλείνπ. Έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ηνκέα επελδχζεσλ φπσο επίζεο θαη ηελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έξεπλαο & αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο θαη αιιαληηθψλ.
Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο
Γελλήζεθε ην 1961 ζην Οέζπκλν Θξήηεο. Δίλαη πηπρηνχρνο Νηθνλνκνιφγνο κε εμεηδίθεπζε ζην Marketing θαη ην Management.
Έρεη ηελ επνπηεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Δηαηξίαο, ηεο δηνίθεζεο ηεο Εσηθήο Κνλάδαο, ηεο
Βηνκεραληθήο παξαγσγήο αιιαληηθψλ θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο.
Διέλε Γνκαδάθε
Γελλήζεθε ζην Οέζπκλν Θξήηεο. Δίλαη επηρεηξεκαηίαο ζχδπγνο ηνπ Ηδξπηή ηεο εηαηξίαο θαη ζπκκεηάζρεη ζηα δηνηθεηηθά ηεο
εηαηξείαο πάλσ απφ 20 ρξφληα.
ηεθαλόπνπινο Γεώξγηνο
Γελλήζεθε ηελ 1/6/1947. Δίλαη ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ θαη δηακέλεη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο.
Θνηδακπαζάθεο Δκκαλνπήι
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ρκήκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο αιιά θαη δηδαθηνξηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Κάληζεζηεξ.
Zεη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο θαη εξγάδεηαη σο Company Officer ηεο Aspen Technology Inc (Aspen Tech). Πηελ
παξνχζα θάζε δηαηειεί ξφιν Senior Vice President γηα ην θνκκάηη ησλ Ξσιήζεσλ θαη ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξίαο. Ρα
θεληξηθά γξαθεία ηεο Aspen Tech βξίζθνληαη ζηελ Βνζηφλε ησλ Ζ.Ξ.Α θαη απνηειεί ηνλ θχξην παξνρέα εηαηξηθψλ
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ζε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο (Process Industries) κε παγθφζκηα δξαζηεξηφηεηα θαη
έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 350 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Πην παξειζφλ έρεη δηαηειέζεη ζέζεηο ζηελ Aspen Technology φπσο: Senior Vice President γηα ζέκαηα Πηξαηεγηθήο θαη
Marketing, Senior Vice President γηα ην θνκκάηη Engineering Business Unit θαη ηέινο Vice President ζην ηκήκα Engineering of
Software Products.
Ξξηλ ηελ έληαμε ηνπ ζηελ Aspen Tech, δηεηέιεζε Chief Executive Officer ζηελ Linnhoff March, ε νπνία εδξεχεη ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη αζρνιείηαη κε ζέκαηα process software and design.
Ξξηλ ηελ Linnhoff March, ππήξμε βνεζφο θαζεγεηή ζην ηκήκα ρεκηθψλ κεραληθψλ ηνπ ηλζηηηνχηνπ επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Κάληζεζηεξ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Γελεγηώξγεο Θσλζηαληίλνο DVM, MSC, PhD, FRSH, Dipl. ECVPH
Νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Θαιηθφξληα, Davis φπνπ εξγάζηεθε γηα πάλσ απφ 30 ρξφληα σο εξεπλεηήο,
θαζεγεηήο, θπξίσο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζχκβνπινο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θπβεξλήζεσλ. Δίλαη επίζεο νκφηηκνο
θαζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν αλέιαβε θαζήθνληα δαζθάινπ θαη εξεπλεηή θαηφπηλ κεηαθιήζεσο
απφ ηεο ΖΞΑ ην 1989. Ρν δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ έξγν ηνπ θ. Γελεγηψξγε εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα ηεο
επηζηήκεο ησλ ηξνθίκσλ κε έκθαζε ηελ αζθάιεηα, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή κέρξη ην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε
δεκφζηα πγεία. Νη πξνζθιήζεηο ηνπ σο νκηιεηή ζε δηεζλή ζπλέδξηα κεηξηνχληαη ζε εθαηνληάδεο ελψ παξάιιεια έρεη
θαηεπζχλεη ηελ κεηαπηπρηαθή θαη δηδαθηνξηθή έξεπλα πνιιψλ δεθάδσλ επηζηεκφλσλ. Ξνιιέο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ
απνηεινχλ ζεκεία δηεζλνχο επηζηεκνληθήο αλαθνξάο κε εηεξναλαθνξέο λα αλέξρνληαη ζε ρηιηάδεο.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Γελλήζεθε ζηελ 31/10/1930 ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. Δίλαη ζπληαμηνχρνο θαη δηακέλεη κφληκα ζηελ Θξήηε.
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Β9. Ίδηεο Κεηνρέο
Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ηφζν απφ ηελ ίδηα φζν θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηηο ζπγγελείο πξνο απηήλ εηαηξείεο.

Β.10. Κεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζηα πιαίζηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο, ζα πξνηείλεη ζηελ Γεληθή
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε.

Β.11. Πιεξνθνξίεο γηα Δξγαζηαθά Θέκαηα
Θαηά ηελ 31.12.2010 ν Όκηινο απαζρνινχζε 776 άηνκα θαη ε Δηαηξεία 717 άηνκα, έλαληη 827 θαη 769 ηελ 31.12.2009,
αληίζηνηρα.

Β.12. Τπνθαηαζηήκαηα
Ζ εηαηξεία δηαζέηεη 5 ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία αλαιπηηθά έρνπλ σο θάησζη,
i. Θξπνλέξη Αηηηθήο, ππνθαηάζηεκα Αζελψλ
ii. Ζξάθιεην, ππνθαηάζηεκα Ζξαθιείνπ
iii. Θεζζαινλίθε, ππνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο
iv. Ιάξηζα, ππνθαηάζηεκα Ιάξηζαο
v. Ξάηξα, ππνθαηάζηεκα Ξαηξψλ

Β.13. Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε
Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 12.381.600 € θαη δηαηξείηαη ζε 29.480.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο
αμίαο 0,42 € ε θάζε κία.
Ρν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ είλαη κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. Ν θάηνρνο θάζε κεηνρήο έρεη ηα δηθαηψκαηα
σο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Λ. 2190/1920. Ππλνπηηθά:
Γηθαίσκα
Γηθαίσκα
Γηθαίσκα
Γηθαίσκα

κεξίζκαηνο σο απηφ εθάζηνηε πξνηείλεηαη απφ ην Γ.Π. θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.
επηζηξνθήο ηεο εηζθνξάο ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο Δηαηξίαο.
πξνηίκεζεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηεο δένπζαο δηαδηθαζίαο.

Πεξηνξηζκνί κεηαβίβαζεο κεηνρώλ
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξε. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ παξέρεηαη
κφλν ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.

εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο (άξζξα 9 θαη 11 Λ. 3556/2007)
Κέηνρνο

Αξηζκόο
Κεηνρώλ

%

Αξηζκόο
Γηθαησκάησλ
ςήθνπ (άκεζα)

%

Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο

11.353.380

38,51

11.353.380

38,51

Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο

11.179.670

37,92

11.179.670

37,92

6.946.950

23,56

6.946.950

23,56

29.480.000

100

29.480.000

100

Κέηνρνη < ηνπ 5%
Πχλνιν

Θάηνρνη κεηνρώλ κε εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
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Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.

πκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ
Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο Δηαηξίαο ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο.

Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη θαλφλεο δηαθνξνπνηνχκελνη απφ φηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θ.λ. 2190/1920.

Αξκνδηόηεηα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
Αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ην Γ.Π. έρεη δηθαίσκα κέζα ζε 5 έηε κε απφθαζε ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απμάλεη ην θεθάιαην κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Ρν πνζφ ηεο αχμεζεο
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηελ ζρεηηθή
απφθαζε. Ζ αλσηέξσ εμνπζία ηνπ Γ.Π. κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηελ Γ.Π. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλάεη ηα 5
έηε γηα θάζε αλαλέσζε.
Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ κπνξεί λα γίλεη κε εμνπζηνδφηεζε ηεο Γ.Π. ησλ κεηφρσλ θαη δελ κπνξεί, βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/1920 λα
ππεξβεί ην 10% ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ.

εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
έιεγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο.

πκθσλίεο κεηαμύ εθδόηε θαη Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή πξνζσπηθνύ
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο.

Κε ηηκή,
Ν Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι
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Γ. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ. Θηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο»

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.
Θηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο,
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ
λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ
νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ
θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ,
ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ. Θηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ
απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ηνπο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ
α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη
ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 α, 108
θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.
Ξαιαηφ Φάιεξν, 30 Καξηίνπ 2011
Γεκήηξεο Ληδαλάηνο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 11521
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Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ. Θηελνηξνθηθέο
Δπηρεηξήζεηο» ζηηο 30 Καξηίνπ 2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε
www.cretafarm.gr θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Σ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ
θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Γνκαδάθεο Δκκαλνπήι

Γνκαδάθεο Θσλζηαληίλνο

Α.Γ.Ρ Η 975738 / 74

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 187558 / 06

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Ο Γηεπζπληήο Ινγηζηεξίνπ

Θνπθνγηάλλεο Βαζίιεηνο

Κηθέο Θπξηάθνο

Α.Γ.Ρ. ΑΔ 501342 / 09

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 656966
Α.Κ. Αδείαο Ν.Δ.Δ. : 0012835
Ινγηζηήο Α’ ηάμεο
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1. ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ
1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
1.1.1. Δπσλπκία
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνξνχλ ηνλ Όκηιν πνπ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ επσλπκία «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.
ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ».
1.1.2. Ζ Δηαηξεία
Ζ «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα (Οέζπκλν) ηνλ Νθηψβξην ηνπ
1979 θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αξθαδίνπ Οεζχκλεο, 15ν Σηιηφκεηξν Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ – Ζξαθιείνπ, (Ρ.Θ
74100, Θέζε Ιαηδηκάο).
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηελ 3ε Απξηιίνπ 2000. Νη κεηνρέο ηεο
εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Αλήθεη ζηνλ θιάδν «Ρξφθηκα θαη
Ξνηά - Ρξφθηκα».
1.1.3. Πνηόλ αθνξνύλ νη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο "ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.".
1.1.4. Πεξίνδνο θαη λόκηζκα
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2010 κέρξη 31/12/2010. Ρα πνζά εκθαλίδνληαη ζε απηέο ζε
ρηιηάδεο €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Ρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηε ρξήζε 2009 (1/1 – 31/12/2009).
1.1.5. Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ
Έρνπλ εθαξκνζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα Γ.Ξ.Σ.Α. πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ
(IASB) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηζρχ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
1.1.6. Αληηθείκελν θαη δξαζηεξηόηεηεο
Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν Όκηινο είλαη:
1. H εηζαγσγή, παξαγσγή, εθηξνθή, πάρπλζε, πξνψζεζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία δψσλ πξνέιεπζεο
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζθαγείνπ απηψλ.
2. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε,
θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία λσπνχ, εςπγκέλνπ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο,
ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηνχ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ.
3. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε,
θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ςαξηψλ, αιηεπκάησλ θαη πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε
είδνπο, γφλνπ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θάζε είδνπο, ζπλαθψλ εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ
ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ.
4. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε, θαηάςπμε,
απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία ειαηνιάδνπ θαη ειαίσλ, θαθέ θαη ξνθεκάησλ, θξαζηνχ, νίλνπ,
ξαθήο, ηζηθνπδηάο, ξαθφκεινπ, νχδνπ, ηζίπνπξνπ, πνηψλ θαη εδχπνησλ θάζε είδνπο, νηλνπλεπκαησδψλ ή κε, ζπλαθψλ
εηδψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ παξαγσγήο ηξίησλ.
5. Ζ εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε, παξαγσγή, επεμεξγαζία, εθηξνθή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, πξνψζεζε,
θαηάςπμε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία θηελνηξνθψλ, ηρζπνηξνθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
ηξνθψλ θαη πάζεο θχζεσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνινγηθψλ – νηθνινγηθψλ πξντφλησλ/ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο,
θαηεςπγκέλσλ ή κε ηξνθίκσλ, αξηνζθεπαζκάησλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, γιπθηζκάησλ θαη γιπθψλ, παληφο είδνπο
γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ εηδψλ δηαηξνθήο
γεληθφηεξα, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πάζεο θχζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.
6. Ζ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, παξαγσγήο νξγαληθνχ
ιηπάζκαηνο, ιηπαζκαηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ, αδξαλνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
(ζηεξεψλ θαη πγξψλ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ε εθκεηάιιεπζε, δηαθίλεζε, εκπνξία θαη παξνρή
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα πάζεο θχζεσο πξντφληα θαη ππνπξντφληα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία θαη
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δηαρείξηζε ησλ σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ίδηα
ρξήζε ή θαη πψιεζε.
7. Ζ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ ηδησηηθνχ ηνκέα (ελδεηθηηθά αλέγεξζε θηηξίσλ, επηζθεπέο θιπ.).
8. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη εηδψλ δηαηξνθήο θαη ε εηζαγσγή, αληηπξνζψπεπζε,
πξνψζεζε, απνζήθεπζε, εμαγσγή, δηαθίλεζε, εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πξντφλησλ απαξαίηεησλ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ρψξσλ εζηίαζεο θαη δηαηξνθήο (θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο).
9. Ζ έξεπλα, αλάπηπμε, παξαθνινχζεζε, βειηίσζε, πξνψζεζε, παξαρψξεζε, παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη εθπαίδεπζεο, θαη εκπνξία ζχγρξνλσλ ή/θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαιιηέξγεηαο, πάρπλζεο, παξαγσγήο,
επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, θαηάςπμεο, πξνψζεζεο, εθκεηάιιεπζεο, δηαρείξηζεο θαη εκπνξίαο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
Δηαηξίαο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ απηήο.
1.1.7. πλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). Θαηά
ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο δελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ νξζφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο.
1.1.8. Αθξηβνδίθαηε εηθόλα
Ζ δηνίθεζε, έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε,
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ.
1.1.9. 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 Γ.Ι.Ξ. 1
«Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ».
2. Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο: Δκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
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 ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
6. Γλσζηνπνηήζεηο θαηά πξφηππν: Ξαξέρνληαη φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
7. Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο: Ξαξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο αξρέο, εθηφο εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη
απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
1.1.10. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 30 Καξηίνπ 2011.
1.1.11. Δηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ιήγεη ην 2029.
Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη αφξηζηε δηάξθεηα, αιιά ε παξάηαζή ηεο απαηηεί κφλν απφθαζε ηεο Γ.Π.
ησλ κεηφρσλ, κε θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία.
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2. ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΘΑΣΑΣΑΔΗ
2.1. Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

εκεηώζεηο

Ο ΟΚΗΙΟ
31.12.2010
31.12.2009

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

5.1.1

108.443

116.251

85.340

89.994

Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

5.1.2

6.738

4.255

5.725

4.255

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

6.21

5.100

5.738

2.671

3.090

πεξαμία

5.1.4

10.429

2.708

-

-

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο

5.1.5

-

-

22.349

16.301

Ινηπέο Δπελδχζεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο
Απνζέκαηα
Ξειάηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα

5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
6.23.8
5.1.11

57
815
11.606
28.731
9.767
41
4.442

57
466
12.803
25.186
5.724
4.984

57
137
10.803
39.292
8.997
41
3.305

57
453
12.053
27.307
4.509
3.710

186.169

178.169

178.717

161.728

12.382
1.753
49.406
(2.234)

12.382
1.753
50.456
1.150

12.382
1.753
40.191
9.245

12.382
1.753
39.455
7.072

61.307

65.740

63.570

60.661

61.307
(198)

65.740
613

63.570
-

60.661
-

61.109

66.353

63.570

60.661

10.065
806
178
30.808

10.403
628
160
32.735

7.762
706
170
30.280

7.591
619
160
31.681

41.858

43.927

38.919

40.052

42.840
40.362

25.498
42.391

40.955
35.273

23.679
37.337

83.202

67.889

76.228

61.016

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (β)

125.060

111.816

115.147

101.067

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (α+β)

186.169

178.169

178.717

161.728

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ
Κεηνρηθφ Θεθάιαην
πέξ ην Άξηην
Απνζεκαηηθά
Θέξδε/(Εεκίεο) Δηο Λένλ

5.2.1
5.2.2
5.2.3

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Θαζαξή Θέζε Κεηφρσλ Δηαηξείαο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

5.2.5

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (α)
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο Έληνθεο πνρξεψζεηο

6.6
5.3.1
5.3.2
5.3.3

Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη Ππλαθείο πνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο

5.3.4
5.3.5

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
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2.2. Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

Όκηινο
εκεηώζεηο

Ξσιήζεηο (Κε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
Ξσιήζεηο (Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ύλνιν Πσιήζεσλ

5.4.1

Θφζηνο Ξσιήζεσλ

Δηαηξεία

1.1.2010

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2009

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

92.997

97.593

92.854

97.465

11.948

13.623

6.677

8.364

104.945

111.216

99.531

105.829

57.430

50.878

54.328

52.914

Κηθηό Θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ)

35.567

46.715

38.526

44.552

Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε
εχινγε αμία (α)
Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

(637)

(887)

(420)

(236)

(4.795)

(13.477)

(2.934)

(7.924)

Κηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο

42.083

45.974

41.849

44.756

(8.756)
(27.498)

(8.273)
(28.050)

(6.997)
(26.388)

(7.346)
(27.065)

Έμνδα Γηνίθεζεο
Έμνδα Γηάζεζεο
Ινηπά Έζνδα/Έμνδα
Απνηίκεζε παξάγσγνπ πξντφληνο

5.4.2
6.23.8

(1.930)
42

(3.298)
-

(1.214)
42

(2.254)
-

Εεκία απφ αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Δπηκέηξεζε ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ζηαδηαθήο απφθηεζεο

6.7.3
6.22

(1.994)
2.918

-

(1.994)
2.918

-

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα

5.4.3

(4.859)

(4.996)

(4.441)

(4.721)

5

1.356

3.775

3.370

(929)

(1.117)

(792)

(1.005)

(924)

239

2.983

2.365

(877)

295

2.983

2.365

(47)

(56)

-

-

(0,0297)

0,0100

0,1012

0,0802

1.1.2010

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2009

30.06.2010

30.06.2009

30.06.2010

30.06.2009

(1.107)

(639)

634

(199)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

(83)
(1.189)

(639)

634

(199)

ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΑ ΤΛΟΙΗΘΑ ΔΟΓΑ

(2.113)

(400)

3.617

2.166

(2.040)

(400)

3.617

2.166

(73)

(0)

-

-

Θέξδε Πξν Φόξσλ
Φφξνη

6.6

Θαζαξά Θέξδε Κεηά Φόξσλ

Θαηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Θέξδε Κεηά Από Φόξνπο
Αλά Κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ

Όκηινο

6.1.8

Δηαηξεία

Θαηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
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2.3. Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

Ο ΟΚΗΙΟ
Κεηνρηθό
Θεθάιαην

Τπέξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά
εύινγεο
αμίαο

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
Δηο Λένλ

Κε
ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο

12.382

1.753

13.761

37.188

1.621

691

67.395

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1-31/12/2009

-

-

(617)

-

295

(78)

(400)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2008

-

-

-

-

(649)

-

(649)

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ

-

-

-

-

-

-

-

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ

-

-

-

136

(136)

-

-

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα

-

-

-

(12)

19

-

7

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

12.382

1.753

13.144

37.313

1.150

613

66.353

Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

12.382

1.753

13.144

37.313

1.150

613

66.353

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 31/12/2010

-

-

(1.099)

(64)

(877)

(73)

(2.113)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2009

-

-

-

-

(649)

-

(649)

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ

-

-

-

102

(102)

-

-

Κεηαβνιή απφ ζπλελψζεηο ζπγαηξηθψλ

-

-

-

12

(1.757)

(738)

(2.483)

12.382

1.753

12.044

37.362

(2.234)

(198)

61.109

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)
Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ύλνιν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Κεηνρηθό
Θεθάιαην

Τπέξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά
εύινγεο
αμίαο

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
Δηο Λένλ

ύλνιν
Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ

12.382

1.753

5.510

34.008

5.492

59.144

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1-31/12/2009

-

-

(199)

-

2.365

2.166

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2008

-

-

-

-

(649)

(649)

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ

-

-

-

-

-

-

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ

-

-

-

136

(136)

-

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα

-

-

-

-

-

-

12.382

1.753

5.311

34.144

7.072

60.661

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1- 31/12/2010

-

-

634

-

2.983

3.617

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδψλ ρξήζεο 2009

-

-

-

-

(649)

(649)

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε απνζεκαηηθφ

-

-

-

102

(102)

-

Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο

-

-

-

-

(60)

(60)

12.382

1.753

5.945

34.246

9.245

63.570

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)
Τπόινηπα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
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2.4. Θαηάζηαζε ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ - Έκκεζε κέζνδνο
Ο ΟΚΗΙΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1.1.2010

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2009

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

5

1.356

3.775

3.370

-

-

-

8.638

7.547

7.442

6.308

24

-

-

-

178

361

87

361

Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Θέξδε πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(25)

112

(25)

14

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο

(666)

(7)

(966)

(332)

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

4.931

4.996

4.764

4.752

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

1.882

2.538

1.670

1.977

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

(8.581)

3.597

(10.692)

2.599

(Κείσζε )/ αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

12.583

(2.737)

17.860

(2.320)

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Κείνλ:

-

-

-

-

(4.785)

(4.996)

(4.533)

(4.752)

(764)

(878)

(564)

(878)

-

-

-

-

13.420

11.889

18.818

11.099

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ

(2.700)

(318)

(3.265)

(318)

Ρακηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο ηξίηνπο

(1.958)

-

(6.385)

-

(25)

-

(25)

-

(6.413)

(4.009)

(6.867)

(3.851)

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλ/μηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

1.250

-

903

-

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο

1

-

-

-

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

-

-

-

-

466

-

466

-

-

-

-

-

(9.379)

(4.327)

(15.173)

(4.169)

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

-

-

-

-

Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

-

-

-

-

32.216

38.187

31.658

38.187

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ
Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

(35.653)

(42.884)

(34.554)

(41.960)

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ/ηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

(570)

(546)

(570)

(546)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα

(583)

(649)

(584)

(649)

-

-

-

-

(4.590)

(5.892)

(4.050)

(4.968)

(549)

1.669

(405)

1.962

4.984

3.315

3.710

1.748

7

-

-

-

4.442

4.984

3.305

3.710

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκ/ηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ
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3. ΙΟΓΗΣΗΘΔ ΑΡΥΔ
3.1. Ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ηα απνζέκαηα
3.1.1. Ινγηζηηθέο αξρέο
Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα απνζέκαηα, αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα απνζέκαηα
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Απνηίκεζε απνζεκάησλ

2

πνηίκεζε πξψησλ πιψλ

3

Ξξνβιέςεηο ππνηίκεζεο θαη αληηζηξνθή ηνπο

4

Κεξηζκφο Πηαζεξψλ Γεληθψλ Δμφδσλ
Ξαξαγσγήο

5

Κεξηζκφο Κεηαβιεηψλ Γεληθψλ Δμφδσλ
Ξαξαγσγήο

6

Απνηίκεζε ππνπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ

7

Θφζηνο δαλεηζκνχ θαη θφζηνο απνζεκάησλ

8

Θφζηνο απνζεκάησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ
κεηά ηε ζπγθνκηδή

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ρα απνζέκαηα απνηηκνχληαη θαηαξρήλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, θαηά είδνο,
ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο
ηνπο.
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 ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Αλ ππάξμεη ιφγνο
ππνηίκεζεο πξψησλ πιψλ θ.ι.π., απηή γίλεηαη ζην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο.
Γηα ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία δηελεξγείηαη
πξφβιεςε ππνηίκεζεο. Θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,
εμεηάδεηαη ε Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία θαη είλαη δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο
πξφβιεςεο.
Ρα Πηαζεξά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε ηελ θαλνληθή
δπλακηθφηεηα. Αλ ε πξαγκαηηθή παξαγσγή απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή
δπλακηθφηεηα, γίλνληαη ηαθηνπνηήζεηο ζηνπο κεξηζκνχο ψζηε ε επηβάξπλζε λα γίλεη
κε βάζε ηελ θαλνληθή δπλακηθφηεηα θαη νη δηαθνξέο λα επηδξάζνπλ άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα πεξηφδνπ θαη φρη ζην θφζηνο παξαγσγήο.
Ρα Κεηαβιεηά Γεληθά Έμνδα Ξαξαγσγήο, κεξίδνληαη κε βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα
(κεηξήζεηο).
Ρα πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα, απνηηκνχληαη ζηελ Θαζαξή Οεπζηνπνηήζηκε Αμία
θαη ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηνίκσλ.
Νξηζκέλα θφζηε δαλεηζκνχ, επηβαξχλνπλ ην Θφζηνο Απνζεκάησλ, κε βάζε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 23.
Ρα βηνινγηθά ζηνηρεία, κέρξη ηε ζπγθνκηδή, απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα
εθηηκψκελα θφζηε δηάζεζεο. Απηφ ζεσξείηαη ζαλ θφζηνο απνζεκάησλ κε βάζε ην
Γ.Ι.Ξ. 2.

3.2. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα αιιαγή πνιηηηθώλ, εθηηκήζεσλ θαη ιάζε
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε αιιαγψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ή εθηηκήζεσλ θαη ιαζψλ, παξαηίζεληαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα αιιαγή πνιηηηθώλ, εθηηκήζεσλ θαη ιάζε
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Νη πνιηηηθέο επηινγήο ηεο εηαηξίαο, επηιέγνληαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ πξφηππν ή δηεξκελεία θαη κε θξηηήξηα λα: α) παξνπζηάδνπλ πηζηά
1
Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο επηινγήο ηεο εηαηξίαο
ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, β) αληαλαθινχλ νπζία θαη φρη ηχπν, γ) είλαη
απξνθαηάιεπηεο, δ) είλαη ζπληεξεηηθέο, ε) είλαη πιήξεηο
Κία Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή αιιάδεη φηαλ ην επηβάιιεη πξφηππν ή δηεξκελεία θαη
2
Αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ
βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο
Αλ γίλεηαη αιιαγή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο κε βάζε πξφηππν ή δηεξκελεία,
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζε φηη αθνξά ηελ αλαδξνκηθφηεηα. Όηαλ κία
Αιιαγή πνιηηηθψλ θαη αλαδηαηχπσζε
Ινγηζηηθή Ξνιηηηθή εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά, αιιάδνπλ φιεο νη Νηθνλνκηθέο
3
θαηαζηάζεσλ
Θαηαζηάζεηο κέρξη εθεί πνπ είλαη δπλαηφλ. Δθεί πνπ δελ είλαη δπλαηφλ, αιιάδνπλ
κφλν ζηελ απνγξαθή ηεο ρξήζεο, ην ππφινηπν ζε λέν ή πηζαλά θαη άιινη
ινγαξηαζκνί, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ.
Ζ αιιαγέο εθηηκήζεσλ, επηδξνχλ ζηα Απνηειέζκαηα, ηεο ρξήζεο πνπ γίλνληαη θαη
ζηηο κειινληηθέο ρξήζεηο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο κπνξεί λα επηδξάζνπλ
4
Αιιαγέο εθηηκήζεσλ
ζηα ίδηα θεθάιαηα ή ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
πεξηφδνπ πνπ γίλεηαη ε αιιαγή
Ρα ιάζε, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, δηνξζψλνληαη αλαδξνκηθά:
α) γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πιήξσο (Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, Θαηάζηαζε
Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, Ρακεηαθέο Ονέο, Ξίλαθαο Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ,
5
Γηφξζσζε ιαζψλ
Πεκεηψζεηο)
β) Γηα πξηλ ηε ζπγθξίζηκε πεξίνδν, κε αιιαγή ππνινίπσλ έλαξμεο ηεο ζπγθξίζηκεο
πεξηφδνπ ζηελ Θαηάζηαζε νηθνλνκηθή ζέζεο
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3.3. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο
εκεξνκελίαο αλαθνξάο θαη ηεο εκεξνκελίαο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ρα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αλαθνξάο, αμηνινγνχληαη απφ ηε
1
Γηνξζσηηθά θαη κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα
δηνίθεζε κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 10 θαη θαηαηάζζνληαη ζε "δηνξζσηηθά" θαη
"κε δηνξζσηηθά" γεγνλφηα.
2

Γηφξζσζε

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηνξζψλνληαη κφλν κε ηα "δηνξζσηηθά" γεγνλφηα.

3

Ππλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο

Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, δηαπηζησζεί φηη δελ ηζρχεη πιένλ ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εηαηξία, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ρσξίο ηελ
εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο.

3.4. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο

2

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα
θεθάιαηα

3

Ινγηζκφο αλαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ινγηζηηθέο δεκίεο

4

Ππληειεζηέο θφξνπ

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία θαη ηελ αλαγλσξηδφκελε
θνξνινγηθά αμία, ππνινγίδεηαη θαη ινγίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή
ππνρξέσζε.
Πηα απνηειέζκαηα επηδξνχλ ν ηξέρνλ θφξνο θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ
ινγίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν, εθηφο ησλ θφξσλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ επηδξνχλ ζηα
ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα κέζσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο.
Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ινγίδνληαη κφλνλ, αλ πξνθχπηεη φηη ζα ππάξμνπλ
κειινληηθά θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ην ζπκςεθηζκφ θφξσλ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηηο ινγηζηηθέο δεκηέο. Πε απηέο, ππνινγίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε,
κφλνλ αλ εθηηκάηαη φηη ζην δηάζηεκα πνπ απηέο νη δεκηέο είλαη θνξνινγηθά
αλαγλσξίζηκεο, ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρα θέξδε.
Ν ηξέρνλ θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ελψ νη
αλαβαιιφκελνη θφξνη κε ην ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα ππάξρεη, φηαλ ζα
δηαθαλνληζηνχλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο.

3.5. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αξ.
1

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
Αξρηθή θαηαρψξηζε

2

Γηακφξθσζε θφζηνπο

3

Αξρηθφ θφζηνο

4

Θαηεγνξίεο παγίσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη
ζην θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο

5

Θαηεγνξίεο παγίσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη
ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο

6

Κέζνδνο απφζβεζεο

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Κία Δλζψκαηε Αθηλεηνπνίεζε ή πξνζζήθε ηεο, αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο ηεο.
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.
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
Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζην θφζηνο κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαη
ηηο πξνβιέςεηο, νη εμήο θαηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ:
- Κεραλήκαηα
- Κεηαθνξηθά κέζα
- Έπηπια θαη ζθεχε
- Δμνπιηζκφο γξαθείσλ θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
- Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε
Ξαξαθνινπζνχληαη, κεηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο, νη εμήο
θαηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ:
- Δδαθηθέο εθηάζεηο
- Θηίξηα
Γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε επζεία κέζνδνο απφζβεζεο.
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7

8

Ππληειεζηέο απφζβεζεο

Νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:
- Θηίξηα, απφ 2%, έσο 5%,
- Κεραλήκαηα, απφ 3%, έσο 17% ,
- Κεηαθνξηθά κέζα, απφ 11%, έσο 17%,
- Έπηπια θαη ζθεχε, απφ 14%, έσο 33%
- Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, απφ 14%, έσο 33%.

Γηάξθεηα σθέιηκεο δσήο

Νη δηάξθεηεο σθέιηκεο δσήο, ζε έηε, είλαη:
- Θηίξηα, απφ 20 έσο 50,
- Κεραλήκαηα, απφ 6 έσο 30,
- Κεηαθνξηθά κέζα, απφ 6 έσο 9,
- Έπηπια θαη ζθεχε, απφ 3 έσο 7,
- Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, απφ 3 έσο 7.

3.6. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα κηζζώζεηο
3.6.1. Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο κηζζσηή γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ζ εηαηξία θαηέρεη πάγηα πνπ έρεη απνθηήζεη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αλαθέξνληαη ζηε
ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο κηζζσηή γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Ξφηε ππάξρεη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε

2

Αξρηθή θαηαρψξηζε

3

Γηάθξηζε βξαρππξφζεζκσλ απφ
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

4

Θαηαλνκή κηζζσκάησλ

5

Αληηκεηψπηζε παγίσλ κεηά ηελ απφθηεζε

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Σξεκαηνδνηηθή Κίζζσζε ππάξρεη, φηαλ γίλεηαη νπζηαζηηθή κεηαβίβαζε φισλ ησλ
νθειψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ελφο πξάγκαηνο απφ ηνλ
εθκηζζσηή ζην κηζζσηή.
Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζε ρξέσζε ησλ παγίσλ νη πξνεμνθιεκέλεο Διάρηζηεο
Θαηαβνιέο Κηζζσκάησλ κε ην Ρεθκαξηφ Δπηηφθην Κίζζσζεο ή αλ είλαη αδχλαην, κε
ην Γηαθνξηθφ Δπηηφθην Γαλεηζκνχ Κηζζσηή κε πίζησζε αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο.
Ρν καθξνπξφζεζκν ηκήκα ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο,
εκθαλίδεηαη ζην καθξνπξφζεζκν παζεηηθφ, δηαθεθξηκέλα απφ ην βξαρππξφζεζκν
ηκήκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Θάζε πεξίνδν ηα κηζζψκαηα δηαζπψληαη ζε «ρξενιχζην» πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε
θαη «ηφθν» πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Ρα πάγηα απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο
ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηα αθνξνχλ θαη παξαθνινπζνχληαη ζε αμίεο αλαπξνζαξκνγήο.

Ζ εηαηξεία δελ είλαη εθκηζζσηήο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.

3.7. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα έζνδα
Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο:
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα έζνδα
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Ρη νξίδεηαη ζαλ έζνδν

2

Ξφηε ππάξρεη πψιεζε αγαζψλ

3

Δθαξκνγή αξρήο ηηο αληηζηνηρίαο εζφδσλ θφζηνπο

4

Νξηνζέηεζε πσιήζεσλ ππεξεζηψλ

5

Νξηνζέηεζε ηφθσλ, δηθαησκάησλ θαη
κεξηζκάησλ

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Έζνδα είλαη κφλν νη εηζξνέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξία. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη
παξαθξαηνχκελνη θφξνη.
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
Ρεξείηαη ε αξρή αληηζηνηρίαο εζφδσλ - εμφδσλ, αλ κία πψιεζε ζπλδέεηαη θαη κε
θφζηε.
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 Γ.Ι.Ξ. 11.
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
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3.8. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο

1

Ινγηζκφο βξαρχρξνλσλ παξνρψλ

Όιεο νη Βξαρχρξνλεο Ξαξνρέο, ινγίδνληαη φηαλ γίλνληαη.

2

Ινγηζκφο παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

3

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ

Νη Ξαξνρέο Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία, ινγίδνληαη άκεζα ζαλ έμνδα φηαλ γίλνληαη.
Γηα ηα Ξξνγξάκκαηα Θαζνξηζκέλσλ Δηζθνξψλ, ινγίδεηαη ε ππνρξέσζε κε ρξέσζε
ησλ εμφδσλ, ζην ρξήζε πνπ δεκηνπξγείηαη.

3.9. Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη εηδηθφηεξα ν ρεηξηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ
παγίσλ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
1

Θαηαρψξηζε επηρνξεγήζεσλ

2

Δπίδξαζε ζηελ Θαζαξή Θέζε κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

3

Δπηρνξεγήζεηο εμφδσλ

4

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζε κεηαβαηηθνχο
ινγαξηαζκνχο παζεηηθνχ

3.10.

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Νη Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη, αλ ππάξμεη εχινγε βεβαηφηεηα:
α) φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη
β) φηη ε εηαηξία ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, κεηαθέξνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ησλ
Απνηειεζκάησλ, κε ζπζρεηηθφ εζφδνπ - θφζηνπο.
Αλ νη επηρνξεγήζεηο θαιχπηνπλ έμνδα, κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα, αλάινγα κε
ηε κεηαθνξά ησλ εμφδσλ.
Νη επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη αξρηθά ζαλ «αλαβαιιφκελν
έζνδν» (κεηαβαηηθφο ινγαξηαζκφο παζεηηθνχ), θαη απφ εθεί ηκεκαηηθά ζηα έζνδα,
αλάινγα κε ηελ απφζβεζε ηνπ παγίνπ.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ην ζπλάιιαγκα

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ην ζπλάιιαγκα
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
Ινγηζηηθνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν
1
λφκηζκα
Απνηίκεζε ζηελ αηνκηθή θαηάζηαζε
2
νηθνλνκηθήο ζέζεο, ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ
Απνηίκεζε ζηελ αηνκηθή θαηάζηαζε
3
νηθνλνκηθήο ζέζεο, κε ρξεκαηηθψλ
ζηνηρείσλ απνηηκεκέλσλ ζην θφζηνο
Απνηίκεζε ζηελ αηνκηθή θαηάζηαζε
4
νηθνλνκηθήο ζέζεο, κε ρξεκαηηθψλ
ζηνηρείσλ απνηηκεκέλσλ ζε εχινγε αμία

Πεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ζ εγγξαθή γηα απηέο ηηο ζπλαιιαγέο ζε λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη κε ηελ ηξέρνπζα
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
Ρα Σξεκαηηθά Πηνηρεία απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο.
Ρα κε Σξεκαηηθά Πηνηρεία πνπ είλαη απνηηκεκέλα ζην θφζηνο, απνηηκνχληαη κε ηελ
ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο.
Ρα κε Σξεκαηηθά Πηνηρεία πνπ είλαη απνηηκεκέλα ζε εχινγεο αμίεο, απνηηκνχληαη κε
ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο απνηίκεζεο ηνπο ζε Δχινγε Αμία.

5

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο
ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ

Νη Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε Σξεκαηηθψλ
Πηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα

6

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο κε
ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ

Νη Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απνηίκεζεο κε Σξεκαηηθψλ Πηνηρείσλ κεηαθέξνληαη:
α) ζηα Απνηειέζκαηα αλ πξνβιέπεηαη εθεί λα κεηαθέξνληαη θαη νη δεκίεο ηνπο
β) ζηελ Θαζαξή Θέζε θαηεπζείαλ ή κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Δζφδσλ, αλ έηζη
πξνβιέπεηαη

Κεηαηξνπή ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ

Ζ κεηαηξνπή ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη:
α) Γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηελ Ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο αλαθνξάο
β) Γηα ηα Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο ή ηε
κέζε Ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ
γ) θάζε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά, κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο
θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.

7

3.11.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θόζηνο δαλεηζκνύ

Ζ εηαηξία ην θφζηνο δαλεηζκνχ ην αληηκεησπίδεη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θόζηνο δαλεηζκνύ
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Σεηξηζκφο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ

2

Σεηξηζκφο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ

3

Ρξφπνο θεθαιαηνπνίεζεο

4

πνινγηζκφο θφζηνπο γηα άκεζε ζρέζε
θφζηνπο θαη ζηνηρείνπ

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ επηβαξχλεη ηα Απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη.
Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ θεθαιαηνπνηείηαη.
Ρν Θφζηνο Γαλεηζκνχ πνπ αθνξά απφθηεζε, παξαγσγή ή θαηαζθεπή ελφο Δηδηθνχ
Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηείηαη, πεξηιακβαλφκελν ζην θφζηνο ηνπ
ζηνηρείνπ.
Αλ ν δαλεηζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα Δηδηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν,
θεθαιαηνπνηείηαη ην Θφζηνο Γαλεηζκνχ κείνλ ηπρφλ έζνδα απφ πξνζσξηλή ρξήζε ησλ
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δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.

5

πνινγηζκφο θφζηνπο αλ δελ ππάξρεη άκεζε
ζρέζε θφζηνπο κε ζηνηρείν

3.12.

Αλ ν δαλεηζκφο είλαη γεληθφο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ππνινγίδεηαη ζην χςνο ηεο
επέλδπζεο γηα ην Δηδηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν, κε βάζε έλα επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπγαηξηθέο

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, αλαθέξνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπγαηξηθέο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο

1

Έιεγρνο θαη ελνπνίεζε

Δλνπνηνχληαη κε νιηθή ελνπνίεζε φιεο νη εηαηξίεο (ζπγαηξηθέο) νη νπνίεο ειέγρνληαη
απφ ηε κεηξηθή εηαηξία, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 27, εθφζνλ
θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ππήξρε ν έιεγρνο.

2

Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηνρέο ζε
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ην ζπκκεηνρηθφ
δηθαίσκα θαη φρη ηελ αλαινγία ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα .

3

Ζκεξνκελία ελνπνίεζεο

4

Γηαδηθαζία ελνπνίεζεο

5

Ξξψηε ελνπνίεζε θαη απνηειέζκαηα

6

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

7

Απνηίκεζε ζπγαηξηθψλ ζηεο Ηδηαίηεξεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

3.13.

Ζ ελνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
Θαηά ηελ ελνπνίεζε, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα κεηξηθήο θαη
ζπγαηξηθψλ, θαηαξρήλ αζξνίδνληαη "γξακκή πξνο γξακκή" («line by line»).
Απαιείθνληαη ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα, νη ακνηβαίεο ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο,
ηπρφλ έζνδα απφ κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ, θέξδε ή δεκηέο απφ ζπλαιιαγέο κε
απνζέκαηα, πάγηα θιπ. Θαηά ηελ ελνπνίεζε, ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
κεηξηθήο, ζπκςεθίδεηαη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο θαη ε ηπρφλ ππεξαμία
αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3.
Ρα απνηειέζκαηα κίαο ζπγαηξηθήο, ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζήο
ηεο.
Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηελ θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
Πηηο "Ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο", νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, εκθαλίδνληαη
απνηηκεκέλεο ζην θφζηνο θηήζεο.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θνηλνπξαμίεο

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα θνηλνπξαμίεο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Θνηλνπξαμία θαη απφ θνηλνχ έιεγρνο

2

Θνηλνπξαμία θαη ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο

3

Δλνπνίεζε θνηλά ειεγρφκελσλ νληνηήησλ

4

Αλαινγηθή ελνπνίεζε

5

Δκθάληζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο

3.14.

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Θνηλνπξαμία είλαη ε αλάιεςε κίαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ απφ θνηλνχ
έιεγρν. Απφ θνηλνχ έιεγρνο ππάξρεη, φηαλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, απαηηείηαη
νκνθσλία ησλ κεξψλ πνπ ηνλ αζθνχλ.
Γηα θάζε Θνηλνπξαμία ππάξρεη Ππκβαηηθφο Γηαθαλνληζκφο.
Νη Θνηλά Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο, ελνπνηνχληαη κε Αλαινγηθή Δλνπνίεζε.
Αλαινγηθή Δλνπνίεζε ζεκαίλεη φηη ελνπνηείηαη αλαινγία γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο
ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη Ππλνιηθψλ εζφδσλ, αλάινγα κε ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζηελ Θνηλνπξαμία.
Ζ εκθάληζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ ελνπνηνχληαη κε αλαινγηθή
ελνπνίεζε, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη καδί κε ηα άιια
θνλδχιηα, γηαηί ε ελνπνίεζε γίλεηαη γξακκή πξνο γξακκή.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

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 αξρέο γηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Ξεξηερφκελν Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ

2

Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ Κέζν: είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνλ έλα
ζπλαιιαζζφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη γηα ηνλ άιιν
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθφ ηίηιν
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.
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3

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο

4

Ππκκεηνρηθνί Ρίηινη

5

Θαηάηαμε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ

6

Θφζηε ζηνηρείσλ Θαζαξήο Θέζεο

7

Θφζηε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ πνπ
δελ αθνξνχλ ηελ Θαζαξή Θέζε

8

Ππλαιιαγέο Ίδησλ Κεηνρψλ

9

Ππκςεθηζκνί ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

3.15.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο 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.
Ππκκεηνρηθφο Ρίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε δηθαηψκαηνο ζε αλαινγία ησλ Ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηξίηνπ.
Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Κέζν θαηαηάζζεηαη ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά
Πηνηρεία, ζηηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο, ζηα Ίδηα θεθάιαηα ή ζαλ
Ππκκεηνρηθφο Ρίηινο, κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Έμνδα ή άιια θφζηε πνπ γίλνληαη γηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηαθέξνληαη
ζε ρξέσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Δζφδσλ, κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Έζνδα, Έμνδα ή άιια θφζηε πνπ γίλνληαη γηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία πνπ δελ
είλαη ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Όια ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε Ίδηεο Κεηνρέο, κεηαθέξνληαη ζηα ίδηα
θεθάιαηα κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Δζφδσλ θαη δελ επηδξνχλ ζηα απνηειέζκαηα.
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

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα θέξδε αλά κεηνρή

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα θέξδε αλά κεηνρή
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο

Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή

Ρα Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή είλαη ην πειίθν ησλ Θεξδψλ Αλαινγνχλησλ ζε Θνηλέο
Κεηνρέο πξνο ηηο Κέζεο Πηαζκηζκέλεο Θνηλέο Κεηνρέο.

2

Θέξδε Αλαινγνχληα ζε Θνηλέο Κεηνρέο

Ρα Θέξδε Αλαινγνχληα ζε Θνηλέο Κεηνρέο, είλαη ηα θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ νκίινπ,
κφλν γηα ηηο Ππλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο, αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη επηδξάζεηο
ζηα θέξδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ πξνλνκηνχρεο κεηνρέο.

3

Κέζεο Πηαζκηζκέλεο Θνηλέο Κεηνρέο

Νη Κέζεο Πηαζκηζκέλεο Θνηλέο Κεηνρέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηνρέο ζε θπθινθνξία
(Θνηλέο Κεηνρέο), επί ηηο κέξεο πνπ απηέο ήηαλ ζε θπθινθνξία.

1

3.16.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Θαηαξρήλ γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γίλεηαη έιεγρνο πηζαλήο απνκείσζεο, αλ
εκθαλίδνληαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπο, φπσο απηέο
νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 36.

1

Έιεγρνο απνκείσζεο κε ελδείμεηο

2

Έιεγρνο απνκείσζεο θάζε ρξφλν

Δηδηθά ε ππεξαμία, ηα άπια ζηνηρεία αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη ηα άπια ζηνηρεία πνπ
βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε, εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε κία
θνξά ην ρξφλν, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ελδείμεσλ απνκείσζεο.

3

Αλαθηήζηκν πνζφ θαη ινγηζηηθή αμία

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

4

Αλαθηήζηκν πνζφ

5

Κεκνλσκέλε απνηίκεζε θαη απνηίκεζε
κνλάδσλ ή νκάδσλ κνλάδσλ ηακεηαθψλ
ξνψλ

6

Ινγηζκφο απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

7

Αλαζηξνθή δεκηψλ απνκείσζεο

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
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
Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ππάξρεη ζρεηηθφ απνζεκαηηθφ ππεξαμίαο γηα ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν, νπφηε ηφηε ε πξφβιεςε ζπκςεθίδεηαη κε απηφ ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ.
Δίλαη δπλαηή ε αλαζηξνθή ησλ πξνβιέςεσλ απνηίκεζεο, ζην κέιινλ κε αληίζηξνθε
επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ή ηα ίδηα θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή επίδξαζε
απφ ηελ πξφβιεςε, εθηφο απφ ηηο απνκεηψζεηο ππεξαμίαο πνπ δελ αλαζηξέθνληαη
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3.17.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Θαηαρψξηζε πξνβιέςεσλ

2

Δίδε πξνβιέςεσλ

3

Ξξφβιεςε Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ
Εεκηψλ

4

Ξξφβιεςε Δπαρζνχο Πχκβαζεο

5

Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο

6

Ινγηζκφο πξνβιέςεσλ θαη αληηζηξνθή

7

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο

8

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο

3.18.

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
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
Νη πξνβιέςεηο είλαη ηξηψλ εηδψλ:
α) Ξξφβιεςε Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ
β) Ξξφβιεςε Δπαρζνχο Πχκβαζεο
γ) Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο
Ξξνβιέςεηο Κειινληηθψλ Ιεηηνπξγηθψλ Εεκηψλ δελ θαηαρσξνχληαη κε βάζε ην ΓΙΞ
37. Πρεηίδνληαη κε απνκείσζε ζηνηρείσλ ηνπ ΓΙΞ 36
Γηα Ξξνβιέςεηο Δπαρζνχο Πχκβαζεο, φηαλ δειαδή απφ κία ζχκβαζε, ηα έζνδα
αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξα απφ ην θφζηνο, γίλεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε
Ξξφβιεςε Αλαδηάξζξσζεο θαηαρσξείηαη κφλν αλ έρεη μεθηλήζεη ε αλαδηάξζξσζε ή
έρεη αλαθνηλσζεί ην πξφγξακκα.
Νη πξνβιέςεηο ινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κπνξνχλ λα
αληηζηξαθνχλ .
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 γλσζηνπνηείηαη, αλ είλαη
πηζαλφ λα ζπκβεί
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

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα άπια ζηνηρεία

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα άπια ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηα άπια ζηνηρεία
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Θαηαρψξηζε άπισλ ζηνηρείσλ

2

Δζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία
θαη θάζε έξεπλαο

3

Δζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία
θαη θάζε αλάπηπμεο

4

Αξρηθή θαηαρψξηζε άπισλ

5

Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε

6

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα

3.19.

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ρα Άπια Πηνηρεία θαηαρσξνχληαη αλ
α) πηζαλνινγείηαη φηη νη σθέιεηεο ηνπο ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη
β) κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα
Ρα θφζηε ηεο θάζεο έξεπλαο γηα ηα εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άπια ζηνηρεία,
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ, φηαλ δεκηνπξγνχληαη
Ζ θάζε αλάπηπμεο ησλ εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελσλ άπισλ ζηνηρείσλ
θεθαιαηνπνηείηαη αλ ππάξρεη:
α) ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπο
β) πξφζεζε νινθιήξσζεο ηνπο
γ) ηθαλφηεηα ρξήζεο ή πψιεζεο ηνπο
δ) πφξνη νινθιήξσζεο ηνπο
ε) ηθαλφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη
ζη) εθηίκεζε φηη ηα Άπια Πηνηρεία ζα θέξνπλ νθέιε, κε βάζε ηελ χπαξμε αγνξάο ή
ηελ εζσηεξηθή ρξεζηκνπνίεζε
Ρα άπια ζηνηρεία αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ηνπο. Ρν θφζηνο ελφο Άπινπ
Πηνηρείνπ πνπ αγνξάδεηαη είλαη:
α) ε θαζαξή ηηκνινγηαθή αμία πιένλ δαζκψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ
β) ηα άκεζα θφζηε πνπ έγηλαλ γηα λα αξρίζεη ε ρξήζε ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θφζηνπο δαλεηζκνχ
Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζην θφζηνο ηνπο.
Νη απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ή νη αλαζηξνθέο ηνπο γηα ηα άπια ζηνηρεία επηδξνχλ
άκεζα ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ.

Βάζεηο Απνηίκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ

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 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
Αξ.
1

Βάζεηο Απνηίκεζεο Δπηγξακκαηηθά
Θαηάηαμε γηα απνηίκεζε κεηά ηελ αξρηθή
θαηαρψξηζε

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
ρσξίδνληαη ζε:
α) Πηνηρεία Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ
40
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β) Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε
γ) Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαη
δ) Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
2

Πηνηρεία "Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ
Απνηειεζκάησλ"

3

Αξρηθή Θαηαρψξηζε

4

Γεληθή αξρή κεηαγελέζηεξεο απνηίκεζεο

5

Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο

6

Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε

7

Ππκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε
εχινγε αμία

8

Ππκκεηνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνηηκεζνχλ ζε εχινγε αμία

9

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο

10

Απνκείσζε

11

Δπίδξαζε δεκίαο απνκείσζεο

3.20.

Έλα Σξεκαηννηθνλνκηθφ Ξεξηνπζηαθφ Πηνηρείν ή κία Σξεκαηννηθνλνκηθή πνρξέσζε,
νξίδεηαη φηη είλαη "Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ", αλ:
α) θαηέρεηαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή
β) ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίζηεθε "Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ"
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ
είλαη «Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ», αξρηθά ινγίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο
ηνπο, ελψ αλ δελ είλαη «Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ», αξρηθά ινγίδνληαη
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, πιένλ ηα άκεζα θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο.
Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία,
απνηηκψληαη θαη' αξρήλ ζε εχινγεο αμίεο, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ θφζηε
δηάζεζεο, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο, απνηηκψληαη ζην
Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ.
Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Δπελδχζεηο Γηαθξαηνχκελεο Κέρξη ηε Ιήμε
απνηηκψληαη ζην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κε ηε Κέζνδν ηνπ Ξξαγκαηηθνχ Δπηηνθίνπ.
Νη ζπκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγε αμία, απνηηκνχληαη ζε απηήλ,
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλ είλαη
εθηθηφ, ή ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε
εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο.
Πε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε νη Ππκκεηνρηθνί Ρίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη θαη δελ
κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο.
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.
Όια ηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ είλαη «Πηελ
Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ», ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απνκείσζεο
Ζ δεκηά απνκείσζεο ελφο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ξεξηνπζηαθνχ Πηνηρείνπ ζην θφζηνο ή
ην Απνζβεζκέλν Θφζηνο, κεηαθέξεηαη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηε γεσξγία

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα βηνινγηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηε γεσξγία
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

1

Απνηίκεζε

2

Γηαθνξέο απνηίκεζεο

3

Ξξνζδηνξηζκφο εχινγεο αμίαο

3.21.

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ρα βηνινγηθά ζηνηρεία, απφ ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε κέρξη θαη ηε ζθαγή ηνπο,
απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ ην εθηηκψκελν, ζηνλ ηφπν ηεο πψιεζεο,
θφζηνο ηνπο.
Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ζηελ εχινγε αμία
ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο
πψιεζεο γηα κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, ηα βηνινγηθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη,
αλάινγα κε ζεκαληηθέο ηδηφηεηέο ηνπο, αλάινγα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά
πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ε απνηίκεζε ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο
αγνξάο.

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ζπλελώζεηο

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ζπλελώζεηο
Αξ.

Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά

Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο

1

Δθαξκνγή

Ρν Γ.Ξ.Σ.Α. 3 εθαξκφδεηαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο, ελψ ζηηο Ηδηαίηεξεο
Θαηαζηάζεηο εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ην Γ.Ι.Ξ. 27

2

Απνθηψλ θαη απνθηψκελνο

Κία ζπλέλσζε έρεη έλαλ απνθηψληα θαη επηρεηξήζεηο πνπ απνθηψληαη. Ν "απνθηψλ"
απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο απνθηψκελεο θαη ππάξρνπλ νθέιε γηα απηφλ, απφ ηνλ έιεγρν.
Όιεο νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αληηκεησπίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ αγνξάο αθνξά:
α) πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνθηψληα
β) πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο
γ) κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
απνθηψκελνπ.
Ρν θφζηνο θηήζεο είλαη ην αληάιιαγκα πνπ δίλεηαη απφ ηνλ απνθηψληα. Αληάιιαγκα
είλαη θαη ηίηινη πνπ δίλνληαη απφ ηνλ απνθηψληα.

3

Κέζνδνο ηεο αγνξάο

4

Θφζηνο απφθηεζεο

5

Έμνδα απφθηεζεο

Ρα έμνδα πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπλέλσζε αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα.

5

Ζκεξνκελία ππνινγηζκνχ εχινγσλ αμηψλ

Νη εχινγεο αμίεο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ή ηηο εκεξνκελίεο αληαιιαγήο.
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6

Αμία ηηκήκαηνο φηαλ είλαη κεηνρέο

7

Ζκεξνκελία απφθηεζεο

8

Απνηίκεζε αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

9

πνινγηζκφο θαη ινγηζκφο πεξαμίαο

10

πεξαμία θαη απνκείσζε

11

Αξλεηηθή ππεξαμία

12

Αλάζηξνθε απφθηεζε

3.22.

Αλ ε απφθηεζε γίλεηαη κε κεηνρέο πνπ δίλεη ν απνθηψλ θαη είλαη εηζεγκέλε εηαηξία, ε
εχινγε αμία κπνξεί λα είλαη ε αμία ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ κεηνρψλ πνπ δίλεη.
Αλ ε απνθηψκελε είλαη εηζεγκέλε, ε εχινγε αμία κπνξεί λα είλαη ε αμία ησλ κεηνρψλ
ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Κπνξεί, αλ ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη, λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιε
ηερληθή απνηίκεζεο γηα ηελ εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ
Ζκεξνκελία απφθηεζεο είλαη ε εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο. Κπνξεί λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο.
Απνηηκψληαη ηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απνθηψκελεο (άπια θαη κε
άπια, ππνρξεψζεηο ππαξθηέο θαη ελδερφκελεο), κφλνλ εθφζνλ κπνξνχλ λα
απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα.
Ζ ππεξαμία ππνινγίδεηαη ζαλ δηαθνξά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απφθηεζεο κείνλ
ηελ αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
Ζ ππεξαμία, εθφζνλ είλαη ρξεσζηηθή, εκθαλίδεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ελνπνηεκέλεο
Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Ζ ππεξαμία απφ κία απφθηεζε δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε κία
θνξά ην ρξφλν ή θαη ζε πην ζχληνκν δηάζηεκα, αλ ζπλέβε θάηη ζεκαληηθφ.
Αλ πξνθχςεη πηζησηηθή (αξλεηηθή) ππεξαμία θαηά ηε ζπλέλσζε, γίλεηαη επαλεθηίκεζε
ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο θαη αλ ζπλερίζεη λα
πξνθχπηεη αξλεηηθή ππεξαμία, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Αλάζηξνθε απφθηεζε ππάξρεη φηαλ ε λνκηθά "απνθηψκελε" ηειηθά απνθηάεη ηνλ
έιεγρν ηεο απνθηψζαο. Πε κία αλάζηξνθε απφθηεζε νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο, εθδίδνληαη κε ην φλνκα ηεο "λφκηκεο κεηξηθήο", αιιά ζηηο ζεκεηψζεηο
αλαιχνληαη κε βάζε ηε "λφκηκε ζπγαηξηθή" .

Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κε βάζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 8, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνκείο ηνπ ΓΠΥΑ 8
Αξ.
Ινγηζηηθή Αξρή Δπηγξακκαηηθά
Ξεξηγξαθή Ινγηζηηθήο Αξρήο
Ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, είλαη έλα ηκήκα, πνπ έρεη θαηαξρήλ έζνδα θαη έμνδα,
παξαθνινπζείηαη δηαθεθξηκέλα απφ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ, ππάξρνπλ δηαθεθξηκέλεο
1 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφλ θαη πιεξνί ηα πνζνηηθά θαη άιια θξηηήξηα
ηνπ ΓΞΣΑ 8.

2

3

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

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. ΘΗΛΓΤΛΟΗ
4.1. Γεληθνί Θίλδπλνη
4.1.1. Γεληθά γηα ηνπο θηλδύλνπο
Γηα ηνπο θηλδχλνπο γίλεηαη αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε, κε βάζε ηηο επηηαγέο ησλ επηκέξνπο Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζε επφκελν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο θαηά πξφηππν. Ηδηαίηεξε
αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε παξέρεηαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 7 γηα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
4.1.2. Πηζησηηθνί θίλδπλνη
Ζ εηαηξία αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν. Νη θίλδπλνη απηφο, ε θχζε ηνπ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπ, αλαθέξεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Πηζησηηθνί θίλδπλνη
Θαηεγνξίεο ηνπ
Αξ.
θηλδχλνπ

Δκπνξηθέο
απαηηήζεηο

1

Φχζε ηνπ θηλδχλνπ

Αδπλακία αληηζπκβαιινκέλσλ
εμφθιεζεο πθηζηάκελσλ
ππνρξεψζεσλ

Ρξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ
Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειέγρεηαη ε πηζηνιεπηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη νξηζκφο ή φρη
θαηάιιεινπ πηζησηηθνχ νξίνπ, ηφζν χςνο παξαγγειηψλ φζν θαη
δηάξθεηαο πίζησζεο. Ν έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
γίλεηαη απφ εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο βάζεη θαλφλσλ πνπ
έρεη ζεζπίζεη ε Γηνίθεζε θαη ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη
θαζεκεξηλψο απφ ην αξκφδην ηκήκα Credit Control.

4.1.3. Θίλδπλνη ξεπζηόηεηαο
Ζ εηαηξία αληηκεησπίδεη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ν θίλδπλνο απηφο, ε θχζε ηνπ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπ, αλαθέξεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Θίλδπλνη ξεπζηόηεηαο
Θαηεγνξίεο ηνπ
Αξ.
θηλδχλνπ

1

Θεθάιαην θίλεζεο

Φχζε ηνπ θηλδχλνπ
Αδπλακία επξέζεσο επαξθψλ
δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
εηαηξείαο.

Ρξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ
Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγρξνληζκφ εηζπξάμεσλ θαη
πιεξσκψλ εκπνξηθψλ θαη κε. Ν ηακεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο
αλαζεσξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα ηηο
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ θάιπςε πξσηίζησο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ ηνπ Νκίινπ.

4.1.4. Θίλδπλνη αγνξάο
Ζ εηαηξία αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο αγνξάο. Νη θίλδπλνη απηνί θαηά θαηεγνξία, ε θχζε ηνπο θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο,
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Θίλδπλνη αγνξάο
Θαηεγνξίεο ηνπ
Αξ.
θηλδχλνπ

Φχζε ηνπ θηλδχλνπ

1

Θίλδπλνο επηηνθίσλ

Κεηαβνιή θπκαηλφκελσλ
επηηνθίσλ δαλεηζκνχ

2

Ππλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο

Θίλδπλνο δηαθχκαλζεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
εμαηηίαο αιιαγψλ ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο

Ρξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ
Ππλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ
δαλεηζκνχ κε δηαζπνξά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Γηαξθήο
παξαθνινχζεζε επηηνθίσλ αγνξάο θαη ράξαμε ζηξαηεγηθήο βάζεη
ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ.
Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε €.
Ξαξνιαπηά, ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Ξ.Α., ν Όκηινο θαη ε
Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν
θπξίσο απφ ην δνιάξην Ζ.Ξ.Α. Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί
ελδερφκελνο θίλδπλνο απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ Γνιαξίνπ Ζ.Ξ.Α., ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί πξνζεζκηαθέο πξάμεηο
ζπλαιιάγκαηνο αλνηθηήο εθηέιεζεο (flexible forwards),
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηηκή ηνπ Γνιαξίνπ θαη ζπλεπψο
κεηψλνληαο ηελ έθζεζε ζηνλ ζρεηηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.

4.2. Δηδηθνί θίλδπλνη
4.2.1. Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ Βηνινγηθώλ ηνηρείσλ
Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, εκπεξηέρνπλ νξηζκέλνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη
αθνξνχλ ζηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ πηζαλή απψιεηα κεγάινπ φγθνπ απηψλ.
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Ζ εηαηξεία πξνζαξκνδφκελε ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν πγεηνλνκηθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ.

5. ΑΛΑΙΤΖ ΤΠΟΙΟΗΠΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ
Πην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ παξαπνκπψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο πξναλαθεξζέληεο θαηαζηάζεηο.
Ξεξαηηέξσ αλαιχζεηο παξαηίζεληαη ζε επφκελν θεθάιαην βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

5.1. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
5.1.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Όκηινο
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Γήπεδα Νηθφπεδα
Θηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ
Κεραλήκαηα
Κεηαθνξηθά Κέζα
Έπηπια
Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε

Δηαηξεία
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Γήπεδα Νηθφπεδα
Θηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ
Κεραλήκαηα
Κεηαθνξηθά Κέζα
Έπηπια
Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε

31/12/2010
22.710
55.663
22.238
578
1.122
6.132
108.443

31/12/2009
24.008
58.841
26.187
895
1.477
4.843
116.251

31/12/2010
19.748
38.198
20.153
455
1.053
5.733
85.340

31/12/2009
17.305
42.186
23.787
741
1.399
4.577
89.994

31/12/2010
304
3.040
3.394
6.738

31/12/2009
647
3.608
4.255

31/12/2010
304
2.027
3.394
5.725

31/12/2009
647
3.608
4.255

5.1.2. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Όκηινο
Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθφ

Δηαηξεία
Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθφ

-

5.1.3. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Όκηινο
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δηαηξεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

31/12/2010
5.100
5.100

31/12/2009
5.738
5.738

31/12/2010
2.671
2.671

31/12/2009
3.090
3.090

5.1.4. Τπεξαμία
Όκηινο
Τπεξαμία

31/12/2010

31/12/2009
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πεξαμία απφθηεζεο "ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ."
πεξαμία απφθηεζεο "Creta Farm USA, LLC"

2.708
7.722
10.429

2.708
2.708

5.1.5. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Δηαηξεία
Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο
ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Β.Δ.Δ.
ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ. Α.Δ
Creta Farms International Ππκκεηνρψλ Α.Δ.
Creta Farm Cyprus LTD
Creta Farms Espana
CRETA FARMS USA LLC
CRETA FARMS LUXEMBURG
CRETA FARMS NORDIC AB
Creta Farms Italia
-

31/12/2010
9.302
6.201
9
750
5.570
31
362
125
22.349

-

31/12/2009
9.302
6.201
790
9
16.301

5.1.6. Ινηπέο επελδύζεηο
Όκηινο
Ινηπέο Δπελδύζεηο
Θξεηηθή Γηαηξνθή Α.Δ
Γηελεθήο πιεξνθνξηθή Α.Δ
Η.F.S Helllas Ππζηήκαηα

Δηαηξεία
Ινηπέο Δπελδύζεηο
Θξεηηθή Γηαηξνθή Α.Δ
Γηελεθήο πιεξνθνξηθή Α.Δ
Η.F.S Helllas Ππζηήκαηα

31/12/2010
13
28
15
57

31/12/2009
13
28
15
57

31/12/2010
13
28
15
57

31/12/2009
13
28
15
57

31/12/2010
153
661
815

31/12/2009
148
318
466

31/12/2010
137
137

31/12/2009
135
250
68
453

31/12/2010
584
5.508
189
3.738
91
723
772
11.606

31/12/2009
514
5.200
26
5.475
109
707
772
12.803

5.1.7. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Όκηινο
Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ

Δηαηξεία
Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο
Creta Farms Espana
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

5.1.8. Απνζέκαηα
Όκηινο
Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα
Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή
πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο
Ξαξαγσγή ζε εμέιημε
Αλαιψζηκα
Αληαιιαθηηθά
Δίδε ζπζθεπαζίαο
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Δηαηξεία
Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα
Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή
πνπξντφληα θαη πνιείκκαηα
Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο
Αλαιψζηκα
Αληαιιαθηηθά
Δίδε ζπζθεπαζίαο

31/12/2010
266
5.250
147
3.573
76
723
768
10.803

31/12/2009
312
4.939
24
5.228
73
707
770
12.053

31/12/2010
16.114
4.554
91
8.593
115
(736)
28.731

31/12/2009
15.912
4.210
600
5.115
84
(735)
25.186

31/12/2010
20.387
11.058
91
8.209
102
(556)
39.292

31/12/2009
17.232
5.194
576
4.790
71
(556)
27.307

31/12/2010
3
1.607
1.864
6.334
9.808

31/12/2009
13
3.970
24
1.716
5.724

31/12/2010
1.207
1.573
6.258
9.038

31/12/2009
13
3.351
22
1.122
4.509

31/12/2010
123
4.086
233
4.442

31/12/2009
583
4.397
4
4.984

31/12/2010
93
2.986
226

31/12/2009
68
3.638
4

5.1.9. Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Όκηινο
Πειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Βξαρππξφζεζκεο Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
Διιεληθφ Γεκφζην θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

Δηαηξεία
Πειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Ξειάηεο Δζσηεξηθνχ
Βξαρππξφζεζκεο Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
Διιεληθφ Γεκφζην θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

5.1.10. Ινηπέο απαηηήζεηο
Όκηινο
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ξαξαγγειίεο ζην Δμσηεξηθφ
Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

Δηαηξεία
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ξαξαγγειίεο ζην Δμσηεξηθφ
Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ
Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί

5.1.11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Όκηινο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Θαηαζέζεηο Όςεσο ζε €
Θαηαζέζεηο φςεσο ζε Μέλν Λφκηζκα

Δηαηξεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Θαηαζέζεηο Όςεσο ζε €
Θαηαζέζεηο φςεσο ζε Μέλν Λφκηζκα
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3.305

3.710

5.2. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
5.2.1. Κεηνρηθό θεθάιαην
Δηαηξεία
Κεηνρηθό θεθάιαην
Θαηαβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην (29.480.000 x 0,42 €)

31/12/2010
12.382
12.382

31/12/2009
12.382
12.382

31/12/2010
1.753
1.753

31/12/2009
1.753
1.753

5.2.2. Τπέξ ην άξηην
Δηαηξεία
Τπέξ ην Άξηην
Θαηαβιεκέλε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

5.2.3. Ινηπά απνζεκαηηθά
Όκηινο
Ινηπά απνζεκαηηθά
Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδ.δηαηάμεσλ θαη Λφκσλ
Απνζεκαηηθφ Γηαθνξψλ πξψηεο εθαξκνγήο
Άιια απνζεκαηηθά

Δηαηξεία
Ινηπά απνζεκαηηθά
Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδ.δηαηάμεσλ θαη Λφκσλ
Απνζεκαηηθφ Γηαθνξψλ πξψηεο εθαξκνγήο
Άιια απνζεκαηηθά

31/12/2010
1.356
14.456
19.963
1.586
37.362

31/12/2010
1.356
14.432
17.123
1.335
34.246

31/12/2009
1.255
15.792
19.963
303
37.313

31/12/2009
1.254
14.836
17.123
931
34.144

5.2.4. Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Όκηινο
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο βάζεη ΓΙΞ 16

Δηαηξεία
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο βάζεη ΓΙΞ 16

31/12/2010
12.044
12.044

31/12/2010
5.945
5.945

31/12/2009
13.144
13.144

31/12/2009
5.311
5.311

5.2.5. Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέλσζε ηεο εηαηξείαο ―Creta Farm USA LLC‖. Όπσο αλαθέξεηαη ζε
επφκελε παξάγξαθν, θαηά ηε ζπλέλσζε απνθηήζεθε ην επηπιένλ 30% (ζχλνιν 80%) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 3.
Δλνπνηψληαο νιηθά ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή, δεκηνπξγήζεθαλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
ππνιεηπφκελν 20% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
αλαινγηθφο ππνινγηζκφο παξά ε εχινγε αμία ηνπο.

5.3. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
5.3.1. Πξνβιέςεηο
Όκηινο
Πξνβιέςεηο
Ξξφβιεςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
Ξξνβιέςεηο έθηαθησλ θηλδχλσλ

31/12/2010
607
199
806

31/12/2009
430
198
628
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Δηαηξεία
Πξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
Ξξνβιέςεηο έθηαθησλ θηλδχλσλ

31/12/2010
507
199
706

31/12/2009
421
198
619

31/12/2010
178
178

31/12/2009
160
160

31/12/2010
170
170

31/12/2009
160
160

31/12/2010
21.801
9.164
4.838
30.280

31/12/2009
18.998
6.761
5.522
31.681

31/12/2010
21.803
9.690
4.838
30.808

31/12/2009
18.998
7.815
5.522
32.735

31/12/2010
21.837
9.429
10.334
385
854
42.840

31/12/2009
13.432
7.969
537
1.842
1.718
25.498

31/12/2010
21.208
8.447
10.231
273
796
40.955

31/12/2009
13.154
6.989
321
1.755
1.460
23.679

31/12/2010
40.362
40.362

31/12/2009
42.391
42.391

5.3.2. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Όκηινο
Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Δηαηξεία
Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο

5.3.3. Καθξνπξόζεζκεο έληνθεο ππνρξεώζεηο
Δηαηξεία
Καθξνπξόζεζκεο έληνθεο ππνρξεώζεηο
Νκνινγηαθά δάλεηα
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Leasing

Όκηινο
Καθξνπξόζεζκεο έληνθεο ππνρξεώζεηο
Νκνινγηαθά δάλεηα
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Leasing

5.3.4. Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο
Όκηινο
Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (Κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Ξηζησηέο Γηάθνξνη
πνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην
Έμνδα Σξήζεσο Γεδνπιεπκέλα

Δηαηξεία
Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (Κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Ξηζησηέο Γηάθνξνη
πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο Ρέιε
Έμνδα Σξήζεσο Γεδνπιεπκέλα

5.3.5. Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Όκηινο
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο
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Δηαηξεία
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

31/12/2010
35.273
35.273

31/12/2009
37.337
37.337

1/1 31/12/2010
4.515
99.748
619
63
104.945

1/1 31/12/2009
5.226
105.440
507
43
111.216

1/1 31/12/2010
3.001
95.910
557
63
99.531

1/1 31/12/2009
2.912
102.485
390
43
105.829

1/1 31/12/2010
3.045
12
21
92
3.171

1/1 31/12/2009
88
3
14
47
181
386

1/1 31/12/2010
233
233

1/1 31/12/2009
37
37

1/1 31/12/2010
3.039
12
313
88
3.452

1/1 31/12/2009
83
3
14
332
177
610

1/1 31/12/2010
232
232

1/1 31/12/2009
37
37

5.4. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ
5.4.1. Πσιήζεηο
Όκηινο
Πσιήζεηο
Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ
Ινηπέο Ξσιήζεηο
Έζνδα απφ πεξεζίεο

Δηαηξεία
Πσιήζεηο
Ξσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο Ξξντφλησλ
Ινηπέο Ξσιήζεηο
Έζνδα απφ πεξεζίεο

5.4.2. Ινηπά έζνδα/έμνδα
Όκηινο
Ινηπά Έζνδα
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ πξνβιέςεηο
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα

Όκηινο
Ινηπά Έμνδα
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

Δηαηξεία
Ινηπά Έζνδα
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα απφ πξνβιέςεηο
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα

Δηαηξεία
Ινηπά Έμνδα
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

5.4.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα
Όκηινο
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Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Ξηζησηηθνί Ρφθνη

1/1 31/12/2010
72
72

1/1 31/12/2009
34
34

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

4.229

8.889

702

189

4.931

5.030

1/1 31/12/2010
322
322

1/1 31/12/2009
31
31

1/1 31/12/2010
4.063

1/1 31/12/2009
8.612

701

188

4.764

4.752

Όκηινο
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Ρφθνη θαη έμνδα νκνινγηαθψλ δαλείσλ
Έμνδα θαη πξνκήζεηεο

Δηαηξεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Ξηζησηηθνί Ρφθνη

Δηαηξεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Ρφθνη θαη έμνδα δαλείσλ
Έμνδα θαη πξνκήζεηεο
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6. ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΗ ΘΑΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ (Γ.Π.Υ.Α.)
6.1. Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
6.1.1. Πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηα επηκέξνπο πξόηππα
Νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα επηκέξνπο πξφηππα, πεξηιακβάλνληαη ζε επφκελεο παξαγξάθνπο, φπνπ
νη γλσζηνπνηήζεηο δνκνχληαη αλά πξφηππν.
6.1.2. Ινηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε επφκελε παξάγξαθν εκθαλίδνληαη ινηπέο
γλσζηνπνηήζεηο θαη' επηηαγή ησλ νξγάλσλ επνπηείαο ή κε πξσηνβνπιία ηεο δηνίθεζεο.
6.1.3. Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ απαίηεζαλ θξίζε θαη εθηίκεζε από ηε Γηνίθεζε
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.)
απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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
Αλαθηεζηκφηεηα απαηηήζεσλ
Απαηηείηαη θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, εκπνξηθψλ θαη κε, θαη αμηνιφγεζή ηνπο σο
επηζθαιή ή φρη. Ζ Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε φια ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ πηζαλή κε αλάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ.
Δζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο εζσηεξηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη
θξίζε απφ ηε δηνίθεζε γηα λα δηαρσξηζηεί ε θάζε έξεπλαο θαη ε θάζε αλάπηπμεο. Ρα έμνδα αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ.
Δθηηκήζεηο
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο λα ζρεκαηηζηνχλ 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.
Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ν Όκηινο ειέγρεη εηεζίσο ηελ ππάξρνπζα ππεξαμία γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ
θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο. Ν θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηελ απνηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο
κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Όηαλ ππάξρεη ε δηαζέζηκε
πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέζνδνο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ (multiples), πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξσζνχλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
κεζνδνινγίαο, βαζηδφκαζηε ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά
απνηειέζκαηα, κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα θαζψο θαη δεδνκέλα ηεο αγνξάο (ζηαηηζηηθά θαη κε).
Δπηπιένλ, εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλεο
σθέιηκεο δσέο πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε, ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Ν Όκηινο ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο
εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο
θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη
ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ
ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην
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νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο
πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη.
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 ηνπ Νκίινπ 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.
Δλδερφκελα γεγνλφηα
Ν Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δηνίθεζε
θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ. 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 ηνπ Νκίινπ ζην κέιινλ.
Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ, ε
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Ρα αλαπφζβεζηα ππφινηπα αλαιχνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ.
6.1.4. Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
Ρα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχζεθαλ ζε
πξνεγνχκελε παξάγξαθν ησλ Πεκεηψζεσλ.
6.1.5. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθώλ
Πηα Ίδηα Θεθάιαηα, εκθαλίδνληαη θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ Απνζεκαηηθά. Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο ε εκθάληζή ηνπο
είλαη ζπλνπηηθή, αιιά ζηελ πξάμε ηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 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.
Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνζεκαηηθώλ
Αξ.

Ρίηινο Απνζεκαηηθνχ αλαιπηηθά

Ινγαξηαζκφο πνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο
ζέζεο

Όκηινο

Δηαηξία

Φχζε απνζεκαηηθνχ, ζθνπφο θαη πεξηνξηζκνί

1.356.334

1.355.674

Κε δηαλεκφκελν, ζρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ Θ.Λ.
2190/20, πξννξηδφκελν γηα θάιπςε δεκηψλ εηο λένλ

Απνζεκαηηθά εχινγεο
αμίαο

12.044.280

5.945.047

Κε δηαλεκφκελν. Πρεκαηηζζέλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ ΓΙΞ 16

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ
δηαηάμεσλ λφκσλ

Ινηπά απνζεκαηηθά

14.456.432

14.431.602

Γηαλεκεηέα ππφ πεξηνξηζκνχο, βάζεη αλαπηπμηαθψλ
λφκσλ κε πιήξε θφξν ζε πεξίπησζε δηαλνκήο.

4

Απνζεκαηηθφ πξψηεο εθαξκνγήο ησλ
ΓΞΣΑ

Ινηπά απνζεκαηηθά

19.963.139

17.123.319

Πρεκαηηζζέλ βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαηά ηελ πξψηε
εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ. Κε δηαλεκφκελν.

5

Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα
ηεο θνξνινγίαο έζνδα

Ινηπά απνζεκαηηθά

222.405

222.405

Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ

6

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα
θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθφ ηξφπν

Ινηπά απνζεκαηηθά

34.611

34.611

Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ

7

Ινηπά απνζεκαηηθά

Ινηπά απνζεκαηηθά

1.329.119

1.078.431

Γηαλνκή κε πιήξε θνξνιφγεζε ρσξίο πεξηνξηζκφ

49.406

40.191

1

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ

Ινηπά απνζεκαηηθά

2

Απνζεκαηηθφ επελεθηίκεζε
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

3

6.1.6. Αλάιπζε θεθαιαίνπ
Αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά θαηεγνξία ηίηισλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Αλάιπζε θεθαιαίνπ
Αξ.
1

Δίδνο ηίηισλ θεθαιαίνπ (κεηνρψλ)
Θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο

Αξηζκφο
ηίηισλ
29.480.000
29.480.000

Ιήμε πεξηόδνπ
Νλνκαζηηθή
αμία (€)
0,42

Αμία
θεθαιαίνπ (€)
12.381.600

Αξηζκφο
ηίηισλ
29.480.000

Έλαξμε πεξηόδνπ
Νλνκαζηηθή
Αμία
αμία (€)
θεθαιαίνπ (€)
0,42
12.381.600

12.381.600

29.480.000

12.381.600

52

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λφκν θαη ην
Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν
Λφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ.
6.1.7. Απνθάζεηο δηαλνκήο κεξηζκάησλ
Πηελ παξνχζα πεξίνδν ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 30/6/2010 απνθάζηζε ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ
648.560 €, πνπ αληηζηνηρνχζαλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ζε 0,022 € αλά κεηνρή.
6.1.8. Φόξνη ζηνηρείσλ θαηάζηαζεο ινηπώλ εζόδσλ
Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο ινγίζηεθαλ θφξνη ζηε θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ χςνπο 295 ρηι € θαη αθνξνχζαλ
ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΙΞ 16.
Πε επίπεδν Νκίινπ, νη θφξνη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αλήιζαλ ζε 731,2 ρηι. € θαη αθνξνχζαλ πέξαλ ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο, ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ.
Αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΟΚΗΙΟ - Αλάιπζε θόξνπ εηζνδήκαηνο "Ινηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ"
Ξαξνχζα πεξίνδνο
Αξ.
1

Θαηεγνξία ινηπψλ εζφδσλ

Ξξνεγνχκελε πεξίνδνο

πφινηπν Θαηεγνξίαο

Φφξνο εηζνδήκαηνο

πφινηπν Θαηεγνξίαο

Φφξνο εηζνδήκαηνο

Έζνδν

Έζνδν

Έζνδν

Έζνδν

Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ
ύλνια

Έμνδν

-

πκςεθηζηηθά ππόινηπα

1.838
1.921

Έμνδν

731
731

-

(1.921)

Έμνδν

-

731

799
799

Έμνδν

160
160

(799)

160

ΔΣΑΗΡΔΗΑ - Αλάιπζε θόξνπ εηζνδήκαηνο "Ινηπώλ Δζόδσλ"
Ξαξνχζα πεξίνδνο
Αξ.
1

Θαηεγνξία ινηπψλ εζφδσλ
Αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ
ύλνια
πκςεθηζηηθά ππόινηπα

Ξξνεγνχκελε πεξίνδνο

πφινηπν Θαηεγνξίαο

Φφξνο εηζνδήκαηνο

πφινηπν Θαηεγνξίαο

Φφξνο εηζνδήκαηνο

Έζνδν

Έζνδν

Έζνδν

Έζνδν

338
338

Έμνδν

-

Έμνδν

-

338

(296)
(296)

Έμνδν

-

296

249
249
(249)

50
50

Έμνδν

50

6.1.9. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ
Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going- concern) θαη λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα
θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ.
Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κείνλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά
ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν θεθάιαην θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη
31ε Γεθεκβξίνπ 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:
Θεθάιαην / ύλνιν θεθαιαίσλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Γείθηεο θεθάιαην
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Ξιένλ: Γάλεηα
ύλνιν θεθαιαίσλ
Θεθάιαην / ύλνιν θεθαιαίσλ

Όκηινο
31/12/2010
31/12/2009
61.109
66.353
4.442
4.984
56.666
61.369

Δηαηξεία
31/12/2010
31/12/2009
63.570
60.661
3.305
3.710
60.265
56.952

61.109
71.171
132.280

66.353
75.126
141.480

63.570
65.553
129.123

60.661
69.018
129.680

42,8%

43,4%

46,7%

43,9%

Πηφρνο ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαηεξήζεη ηνλ δείθηε θεθάιαην (φπσο νξίζζεθε αλσηέξσ)
πξνο ζχλνιν θεθαιαίσλ (θεθάιαην πιένλ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα) ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ.
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Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν φκηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ
πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ.

6.2. Απνζέκαηα
6.2.1. Γηαθξίζεηο ππνινίπσλ ηέινπο πεξηόδνπ
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ππφινηπα ηέινπο πεξηφδνπ θαηά θαηεγνξία απνζεκάησλ. Πηηο αλαιχζεηο πνπ
αθνινπζνχλ θαη αθνξνχλ ζηα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία. Δηδηθή αλαθνξά ζηα βηνινγηθά ζηνηρεία γίλεηαη ζε επφκελε παξάγξαθν πνπ πεξηιακβάλνληαη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ
Γ.Ι.Ξ. 41 «Γεσξγία».
Γηαθξίζεηο ππνινίπσλ ηέινπο ρξήζεο
Όκηινο
Αξ.

Θαηεγνξία Απνζεκάησλ

1

Δκπνξεχκαηα

2

Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή

3

πνπξντφληα θαη πνιιείκκαηα

4

31/12/2010

Δηαηξεία
31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

645

519

266

312

5.514

5.200

5.250

4.939

189

26

147

24

Ξαξαγσγή ζε εμέιημε

5.100

5.738

2.671

3.090

5

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά
ζπζθεπαζίαο

3.738

5.475

3.573

5.228

6

Αλαιψζηκα

91

109

76

73

7

Αληαιιαθηηθά

723

707

723

707

8

Δίδε ζπζθεπαζίαο

772

772

768

770

16.773

18.545

13.474

15.144

6.3. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
6.3.1. Σακεηαθά Ηζνδύλακα
Ζ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ν ιφγνο πνπ εκθαλίδνληαη σο ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Σακεηαθά Ηζνδύλακα
Αξ.

Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα θαη΄είδνο

1

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα

2

Θαηαζέζεηο φςεσο ζε €

3

Θαηαζέζεηο φςεσο ζε μέλν λφκηζκα

ύλνια ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ

Όκηινο
31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Αηηηνιφγεζε ινγηζκνχ σο ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

123

583

93

68

4.086

4.397

2.986

3.638

Φχζε ζηνηρείνπ
Άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαηαζέζεηο

233

4

226

4

Άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαηαζέζεηο

4.442

4.984

3.305

3.710

6.3.2. Ρνέο Θνηλνπξαμηώλ
Πηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο, έρνπλ ελνπνηεζεί θαη θνηλνπξαμίεο κε αλαινγηθή ελνπνίεζε. Νη ξνέο πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο
θνηλνπξαμίεο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ρνέο Θνηλνπξαμηώλ
Αξ.
Δίδνο Ονψλ
1
Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
2
Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
3
Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

1/1 – 31/12/2010
(465)
(45)
554

1/1 – 31/12/2009
(524)
-

44

(524)

ύλνιν ξνώλ από Θνηλνπξαμίεο

6.3.3. Ρνέο θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα
Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ρνέο θαηά γεσγξαθηθό ηνκέα
Αξ.
1
2
3
4
5

Γεσγξαθηθνί Ρνκείο
Διιάδα
Θχπξνο
Ηζπαλία
Ακεξηθή
Ινηπέο ρψξεο

Δπηρεηξεκαηηθέο
Ονέο
16.914
(151)
(417)
(2.875)
(51)

Δπελδπηηθέο Ονέο
(8.925)
0
(45)
(401)
(8)

Σξεκαηνδνηηθέο
Ονέο
(4.590)
-

πλνιηθέο Ρνέο
3.399
(150)
(462)
(3.277)
(59)
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ύλνιν

13.420

(9.379)

(4.590)

(549)

6.4. Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε
Ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο
πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Πηελ παξάγξαθν 6.4.1 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ
Όκηιν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2010, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ Νκίινπ. Πηελ παξάγξαθν 6.4.2 θαη 6.4.3 παξνπζηάδνληαη
ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε
ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.
6.4.1.

Λέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο

Ρα λέα πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2010αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Λέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο
α/α

Θαλνληζκφο
πηνζέηεζεο

Δίδνο κεηαβνιήο

Ρίηινο

ΓΞΣΑ πνπ αθνξά

1

Λν 550/2010

Ρξνπνπνίεζε

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα ηνπο
ηνζεηνχληεο γηα Ξξψηε Φνξά

ΓΞΣΑ 1

2

Λν 244/2010

Ρξνπνπνίεζε

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2. Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
ησλ κεηνρψλ

ΓΞΣΑ 2

3

Λν 243/2010

Ρξνπνπνίεζε

Βειηηψζεηο ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Γηάθνξα

4

No 1164/2009

Γηεξκελεία

ΔΓΓΞΣΑ 18. Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο

ΔΓΓΞΣΑ 18

Γηεξκελεία

ΔΓΓΞΣΑ 17. Θαηαλνκέο κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηνπο
ηδηνθηήηεο

ΔΓΓΞΣΑ 17
ΓΞΣΑ 1

5

No 1142/2009

6

No 1136/2009

Ξξφηππν

Αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 1. Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ
(αληηθαηάζηαζε)

7

Λν 839/2009

Ρξνπνπνίεζε

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 39. Δπηιέμηκα Αληηζηαζκηδφκελα Πηνηρεία

ΓΙΞ 39

8

Λν 636/2009

Γηεξκελεία

ΔΓΓΞΣΑ 15. Ππκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ

ΔΓΓΞΣΑ 15
ΓΞΣΑ 3

9

No 495/2009

Ξξφηππν

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 3. Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ
(αληηθαηάζηαζε)

10

No 494/2009

Ξξφηππν

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27. Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο

ΓΙΞ 27

11

No 460/2009

Γηεξκελεία

ΔΓΓΞΣΑ 16. Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε
εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ

ΔΓΓΞΣΑ 16

12

Λν 254/2009

Γηεξκελεία

ΔΓΓΞΣΑ 12. Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο

ΔΓΓΞΣΑ 12

Θαλνληζκφο 550/2010 «Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα ηνπο ηνζεηνχληεο γηα Ξξψηε Φνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επέθεξε θακία κεηαβνιή ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
Θαλνληζκφο 244/2010 «Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2. Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
Ρν IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 2 δε ζα έρνπλ
επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ επέδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
Θαλνληζκφο 243/2010 «Βειηηψζεηο ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο»
Θαηά ην 2009 ε IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 12
Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ
βειηηψζεσλ ηνπ IASB ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία
δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. H εηαηξεία θαη ν Όκηινο πηνζέηεζαλ ηηο
αληίζηνηρεο βειηηψζεηο.
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
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεραλήο ή εμνπιηζκνχ. Ζ δηεξκελεία δελ επέθεξε αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο
θαη ηνπ Νκίινπ.
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 δηεξκελεία δελ επέθεξε αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
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. Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επέθεξε θακία κεηαβνιή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
Θαλνληζκφο 839/2009 «Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 39. Δπηιέμηκα Αληηζηαζκηδφκελα Πηνηρεία»
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηνλ
one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ επέδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
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. . Ζ δηεξκελεία δελ επέθεξε αιιαγέο ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.
Θαλνληζκφο ΔΔ 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. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ επέδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο φπσο αλαθέξεηαη ζε
επφκελε παξάγξαθν.
Θαλνληζκφο ΔΔ 494/2009 «Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27. Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»
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
εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη
ηηο εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο.
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 ππήξμε επίδξαζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο δηεξκελείαο.
Θαλνληζκφο ΔΔ 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. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία
δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.

6.4.2.

Λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί αθόκε
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Ρα λέα πξφηππα ή δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηα
νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα εμήο:
Λέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί αθόκε
α/α

Θαλνληζκφο
πηνζέηεζεο

Ρίηινο
Γηεξκελεία ΔΓΓΞΣΑ 19. Δμφθιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο - Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ
1. Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο
Ρξνπνπνηήζεηο ζηε Γηεξκελεία 14 ηεο ΔΓΓΞΣΑ.
Ξξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο
ρξεκαηνδφηεζεο

Γ.Ξ.Σ.Α. πνπ
αθνξά

Ζκεξνκελία
Γεκνζίεπζεο

Ηζρχνο

Δθαξκνγήο απφ
εηαηξεία/φκηιν

ΔΓΓΞΣΑ 19
ΓΞΣΑ 1

24/7/2010

1/7/2010

1/1/2011

ΔΓΓΞΣΑ 14

20/7/2010

1/1/2011

1/1/2011

ΓΙΞ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 8. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

ΓΙΞ 24
ΓΞΣΑ 8

20/7/2010

1/1/2011

1/1/2011

Λν 574/2010

Ρξνπνπνίεζε ΓΞΣΑ 1 θαη ΓΞΣΑ 7. Ξεξηνξηζκέλε
Δμαίξεζε απφ ηηο Ππγθξηηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο
βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα ηνπο ηνζεηνχληεο γηα
Ξξψηε Φνξά - Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο

ΓΞΣΑ 1
ΓΞΣΑ 7

1/7/2010

1/7/2010

1/1/2011

Λν 1293/2009

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32. Σξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Ξαξνπζίαζε

ΓΙΞ 32

24/12/2009

1/2/2010

1/1/2011

1

Λν 662/2010

2

Λν 633/2010

3

Λν 632/2010

4

5

Θαλνληζκφο ΔΔ 662/2010 «ΔΓΓΞΣΑ 19. Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ΓΞΣΑ 1.
Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ (ηξνπνπνίεζε)»
Ζ ΔΓΓΞΣΑ 19 έρεη σο ζηφρν λα ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηνπ ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνχ ε εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.
Θαλνληζκφο ΔΔ 633/2010 «Ρξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΞΣΑ 14. Ξξνπιεξσκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 13 έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΣΞΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξφσξε πιεξσκή εηζθνξψλ, φηαλ θάησ
απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνπιεξσκή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Νη
ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ ηζρχ γηα ηνλ Όκηιν κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο.
Θαλνληζκφο ΔΔ 632/2010 «Αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 24. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (αληηθαηάζηαζε) θαη ηξνπνπνίεζε
ζην ΓΞΣΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο (ηξνπνπνίεζε)»
Πηφρνο ησλ αιιαγψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 24 είλαη ε απινπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ
κέξνπο (αίξνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο) θαη ε ρνξήγεζε θάπνησλ απαιιαγψλ ζε νληφηεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ην Γεκφζην φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη νληφηεηεο απηέο ζε ζρέζε κε
ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 24 θαη ε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 8 ζα έρνπλ ηζρχ γηα ηνλ Όκηιν
κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Θαλνληζκφο ΔΔ 574/2010 «Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ θαη ζην ΓΞΣΑ 7. Σξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Νη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο
απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 7 φζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο
εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2009. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ ηζρχ κεηά ηελ 1/1/2011 αιιά δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
Θαλνληζκφο 1293/2009 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 32. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε - Ραμηλφκεζε Δθδφζεσλ
Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο»
Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε
εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.
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6.4.3. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ θαη δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.
Θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξά εθδφζεθαλ λέα Γ.Ξ.Σ.Α. θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
πηνζέηεζεο απφ ηελ Δ.Δ. Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

ΓΠΥΑ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ
Ζκεξνκελία
α/α

Ρίηινο

ΓΞΣΑ πνπ αθνξά

Αλακελφκελεο πηνζέηεζεο
απφ Δ.Δ.

Έθδνζεο

1

ΓΞΣΑ 9. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα

ΓΞΣΑ 9

12/11/2009

Αλακνλή

2

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο

ΓΞΣΑ 7

7/10/2010

3ν Ρξηκ. 11

3

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία:
Αλάθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

ΓΙΞ 12

20/12/2010

4ν Ρξηκ. 11

4

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 1. Πεκαληηθφο πεξπιεζσξηζκφο
θαη Θαηάξγεζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ γηα ηνπο
ηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά

ΓΞΣΑ 1

20/12/2010

4ν Ρξηκ. 11

ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα»
Ρν IASB ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε» θαηά ην
ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν
ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο:
1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε
2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο
3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο.
Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ
παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ
ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη
α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη
β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη
επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ).
Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα κνληέιν
απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα.
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.
Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
ΔΔ.
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Ρξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε
πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ»
Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ
ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ
κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα
έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο»
Ζ Ρξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε
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αθίλεηα». Πχκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί
εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξψηε Δθαξκνγή» - πεξπιεζσξηζηηθέο Νηθνλνκίεο
Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, νθεηιφκελε ζην φηη ην
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο
επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ
παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξψηε Δθαξκνγή» - Θαηάξγεζε ηεο παχζεο αλαγλψξηζεο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηελ ρξήζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη ηελ
αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο
αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο
επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ
παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

6.5. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο
Ζ Δηαηξεία «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο Ππγρσλεχζεσο δη’ απνξξνθήζεσο
ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΗΑ».
Ζ Ππγρψλεπζε ελεθξίζε δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ Θ2 – 11893/30.12.2010 Απνθάζεσο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηηο απφ 02.11.2010 θαη 27.12.2010 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ
ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2 θαη 69 έσο 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993.
Ζ σο άλσ εγθξηηηθή απφθαζε θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Α.Δ. & Ξίζηεσο ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο ηελ 31.12.2010 θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο πεξεζίαο
δηαβηβάζζεθε πξνο δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.
Ωο πξνο ηελ απνξξνθεζείζα Δηαηξεία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηε
δηαγξαθή απηήο απφ ην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνηθήζεσο Οεζχκλεο,
ε θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ελ ιφγσ πεξεζίαο έιαβε ρψξα ηελ
31.12.2010.
Πε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο επί απνξξνθήζεσο ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε Ππγρψλεπζε δη’
απνξξνθήζεσο δελ απαηηήζεθε ε ζχγθιεζε Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ, δελ ππήξμε κεηαβνιή
ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο (απνξξνθνχζαο) Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» θαη εληεχζελ νχηε θαη έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ.
Ξξνρσξψληαο κε ηαρχ ξπζκφ ζηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ business plan πνπ θαηήξηηζε έρνληαο εμαγνξάζεη ην πιεηνςεθηθφ
παθέην κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Creta Farms USA LLC ηνλ Νθηψβξην 2010, ν Όκηινο Δηαηξεηψλ Creta Farms είλαη ζηελ
επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλψζεη ηελ πξφζιεςε ηνπ θ. Tim Roush ζηελ ζέζε ηνπ Chief Executive Officer (CEO) ηεο
Ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο ηνπ.
Ν θ. Tim Roush, 50, έξρεηαη ζηελ εηαηξεία καο έρνληαο κία επξεία θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ management
θαη ηνπ marketing. Ξξηλ δερζεί ηελ πξφηαζε καο, ν Tim ήηαλ, επί πέληε έηε, ν CEO ηνπ lunch & dinner business unit ηεο
Sara Lee, leader ζηελ αγνξά ησλ hot dogs θαη ινπθάληθσλ ηεο Ακεξηθήο κε εηήζηεο πσιήζεηο 2 δηο. Γνιιαξίσλ πεξίπνπ. Ν θ.
Roush πξσηαγσλίζηεζε ζηελ αγνξά απηή αλαδεηθλχνληαο ηα πξντφληα ηεο Sara Lee Hillshire Farm & Ball Park ζηα πξψηα ζε
πξνηίκεζε πξντφληα ζηελ ζπλείδεζε ηνπ Ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή.
Ν θ. Tim Roush είπε "κε ηα πξντφληα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ λφζηηκε γεχζε θαη ηελ πγεηλή δηαηξνθή λα θεξδίδνπλ ζπλερψο
έδαθνο ζηελ Ακεξηθή, ε Creta Farms είλαη απνιχησο έηνηκε λα πξνζθέξεη ζηνλ Ακεξηθαλφ θαηαλαισηή ηα ηδαληθά πξντφληα
πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο απηφ ην δίπηπρν πξνυπνζέζεσλ. Πηφρνο καο είλαη ε Creta Farms USA λα θαζηεξσζεί σο κία απφ ηηο
ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ζηα επφκελα 3 ρξφληα".
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Ν θ. Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, Αληηπξφεδξνο θαη CEO ηνπ Νκίινπ είπε "Ν Tim επηιέρζεθε γηα ηελ απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα
ηνπ, βάζεη ηνπ track record ηνπ, λα αλαπηχζεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλεη. Απηφ ην έθαλε πξηλ γηα ηε Sara Lee,
εθηνμεχνληαο ηα πξντφληα ηεο ζηελ πξψηε ζέζε ηεο αγνξάο ηεο Ακεξηθήο, θαη ην ίδην ζα θάλεη ηψξα κε ηα πξντφληα ηεο
Creta Farms USA. Δίλαη ε θαηάιιειε κεηαγξαθή ηελ θαηάιιειε ζηηγκή". Ππλερίδνληαο, ν θ. Γνκαδάθεο ηφληζε φηη "έρνπκε
απφιπηα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πξέπεη λα έρνπκε ηνπο θαιχηεξνπο managers γηα λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Απηφ
θάλακε γηα φιεο ηηο εηαηξείεο καο θαη ηψξα ην πξαγκαηνπνηνχκε θαη ζηελ Ακεξηθή. Ν Tim ζα πιαηζησζεί άκεζα απφ ζηειέρε
πσιήζεσλ θαη marketing αλάινγνπ βειελεθνχο - είκαζηε ήδε ζε πξνρσξεκέλεο ζπδεηήζεηο γηα λα θιείζνπκε- ψζηε ε
επίηεπμε ηνπ Business plan λα είλαη εμαζθαιηζκέλε".
Κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Grandi Salumifici Italiani, ε Creta Farms απνθηά πξφζβαζε ζε πέληε (5) λέεο αγνξέο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Πινβέληαο θαη ηεο Θξναηίαο. Ζ ζπκκαρία απηή γεχζεο θαη
πνηφηεηαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ Creta Farms, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο
αγνξέο, φπσο απηή ηεο Ηηαιίαο κέζα ζην 2011, θαζψο θαη ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Πινβελίαο θαη ηεο Θξναηίαο κέζα
ζην 2012.
Ζ Creta Farms κε ηελ Grandi Salumifici Italiani ζα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηεο Creta Farms κέζσ ηεο λέαο εηαηξείαο,
ζπκκεηέρνληαο κε 50% ε θαζεκία.
Ζ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ ππνινίπσλ 4 ρσξψλ ζα πξνζθέξεη πεξαηηέξσ δπλακηθή ζηελ θαζηέξσζε ηεο
Creta Farms ζηνλ επξσπατθφ ράξηε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ε ηηαιηθή αγνξά απεπζχλεηαη ζε έλα αξηζκφ
θαηαλαισηψλ ηεο ηάμεσο ησλ 60 εθαη. θαη κεγέζνπο € 9 δηζ., ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηηο εθιεπηπζκέλεο γεπζηηθέο επηινγέο
ηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Νκνίσο, νη αγνξέο ηεο Διβεηίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Πινβελίαο θαη ηεο
Θξναηίαο απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ πεδίν δξάζεο, θαζψο απνηεινχλ κία αγνξά ζπλνιηθνχ κεγέζνπο €3 δηζ. θαη 23 εθαη.
θαηαλαισηψλ.
"Ζ αλαγλψξηζε ηεο Creta Farms σο πξσηνπφξνπ εηαηξείαο ζηνλ θιάδν ηεο θαη ε απήρεζε ησλ πξντφλησλ καο απνηέιεζαλ ηε
βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ηελ αξρή κηαο ηζρπξήο ειιελντηαιηθήο ζπκκαρίαο αλέθεξε ν Ξξφεδξνο ηεο Creta Farms θ.
Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο, ζρεηηθά. "Ζ λέα εηαηξεία πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζπλεξγαζία, ζα αμηνπνηήζεη ηελ πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ ηερλνγλσζία ηεο Creta Farms, γηα λα κεηαθέξεη ζε εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο ηελ πινχζηα θαη κνλαδηθή
γεχζε πνπ ραξίδεη ζηα αιιαληηθά Δλ Διιάδη ην ειαηφιαδν, κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θνηλνχ πξντφληνο πνπ ζα θέξεη ην
φλνκα ηεο Creta Farms Δλ Διιάδη ζηα ηηαιηθά. Κηα γεχζε πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πξέζβεηξα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πςειήο
δηαηξνθηθήο αμίαο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, δίλνληαο λέα δηάζηαζε ζηνλ φξν γηεηλή Απφιαπζε, κηα γεχζε απαξάκηιιε,
πνπ ζα πξνβάιιεη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία δηαθεκίδνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ Διιάδα ζην
εμσηεξηθφ".
Πηα θνηλά νξάκαηα γηα θαηλνηνκία θαη γεπζηηθή απφιαπζε πνπ ζπλδένπλ ηηο δχν 2 εηαηξείεο εζηίαζε ν Αληηπξφεδξνο θαη
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο, θ. Θσλζηαληίλνο Γνκαδάθεο, δειψλνληαο κεηαμχ άιισλ: Ζ Ηηαιία απνηειεί ηνλ
παξάδεηζν ησλ αιιαληηθψλ θαη έλα πεδίν, φπνπ κφλν νη θαιχηεξνη εδξαηψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε Grandi
Salumifici Italiani απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αιιαληνβηνκεραλία ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Δπξψπε ζεκεηψλνληαο εηήζην ηδίξν 650
εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε 13 εξγνζηάζηα θαη 1.700 εξγαδνκέλνπο. Ξέξα φκσο απφ ην κέγεζνο θαη ηελ αλακθηζβήηεηε ηζρχ
ηνπ λένπ καο εηαίξνπ, κε ηελ Grandi Salumifici Italiani βξίζθνπκε θνηλνχο ηφπνπο φπσο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ε αγάπε καο
γηα πςειήο πνηφηεηαο, θαηλνηφκα θαη γεπζηηθά πξντφληα. Κε απηήλ ηελ ζπκθσλία, ε Creta Farms ζα έρεη παξνπζία ζε 14
πιένλ ρψξεο θαη ζα απεπζχλεηαη ζε έλα θνηλφ 473 εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ.
Ζ παξνπζίαζε ηεο λέαο ζπλεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή εθδήισζε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ απφ ηνλ
πνιηηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο.

6.6. Φόξνη εηζνδήκαηνο
6.6.1. Αλάιπζε πνζνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο πεξηόδνπ
Ρα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, εκθαλίδνληαη
ζηε ζπλέρεηα.
Αλάιπζε πνζνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο
Αξ.

Ξξφζεκν

1

Φφξνο Δηζνδήκαηνο ζε ζπλνιηθά έζνδα

2

Φφξνο ζε ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

3

Πχλνιν θφξνπ ρξήζεο

1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

Όκηινο

Δηαηξία

Όκηινο

Δηαηξία

(929)

(792)

(1.117)

(1.005)

731

296

160

50

(198)

(496)

(957)

(955)

Πεκεηψζεηο
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Ξνπ αλαιχεηαη:

Πεκεηψζεηο

-

(426)

(345)

Ν Φφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο βάζεη ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο κεηξηθήο θαη ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ

-

(692)

(692)

Ξξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο κε ην πέξαο ηνπ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

-

692

692

(467)

(691)

(660)

-

-

-

(348)

(244)

-

+/-

731

296

160

+/-

(188)
(198)

(82)

-

(496)

(957)

1

Ρξέρσλ θφξνο ρξήζεο

+/-

2

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

+/-

3

Σξήζε πξφβιεςεο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ

+/-

4

Αλαβαιιφκελνη θφξνη ηεο ρξήζεο απφ
πξνζσξηλέο δηαθνξέο ρξήζεο

+/-

5

Αλαβαιιφκελνη θφξνη απφ κεηαβνιή
ζπληειεζηή θνξνινγίαο

+/-

6

Έθηαθηε εηζθνξά / Φφξνο Ξεξαίσζεο

+/-

7

Ινηπά απμεηηθά ζηνηρεία ηνπ θφξνπ

8

Φφξνο Κεγάιεο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο

(0)

(393)

-

Σξήζε ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο πξνεγνχκελσλ
εηψλ
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη φπσο ινγίζηεθαλ ζηε
ρξήζε, πνπ αθνξνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο απφ
ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε ρξήζε
Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
Βάζεη θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ θαη κεηαβνιή
ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο αλαπξνζαξκνγψλ πνπ
κεηαθέξζεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα

50

Φφξνο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο
(955)

6.6.2. Φόξνη ζηα ίδηα θεθάιαηα
Πηελ παξνχζα πεξίνδν δελ ππήξμε κεηαθνξά θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Φόξνη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ
Αξ.

Δίδνο
Φόξνο πνπ κεηαθέξζεθε κέζσ
ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Ξαξνχζα Σξήζε
Όκηινο

Δηαηξία

731

296

Ξξνεγνχκελε
Σξήζε
Όκηινο
Δηαηξία
160

Δπεμεγήζεηο γηα ηα θνλδχιηα

50

Ξνπ αλαιχεηαη:
1

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ

Αλαβαιιφκελνο

731

296

160

50

731

296

160

50

Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο

6.6.3. πκθσλία αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
Ρα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο θαη ε κεηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ ζηε πεξίνδν, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
πκθσλία αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
α/α

Θνλδχιη θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο

Όκηινο
Απαίηεζε

Δηαηξεία

πνρξέσζε

Έλαξμε (1/1/2010)

Απαίηεζε

πνρξέσζε

(10.403)

(7.591)

1

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

-

1.293

-

2

Άχια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

1

52

-

53

3

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο

-

(584)

-

(584)

4

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο

-

-

-

-

5

Απνζέκαηα

-

-

-

-

6

Ινηπέο Απαηηήζεηο

-

(682)

-

(1.019)

7

Ξξνβιέςεηο

(36)

-

(17)

-

8

Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο

-

-

-

-

9

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

10

(114)

10

(114)

Ιήμε (31/12/2010)

(10.413)

811

(8.437)

Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκφ αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθήο απαίηεζεο έλαληη θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
6.6.4. πκςεθηζκόο αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ / ππνρξεώζεσλ
Βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 12, νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα ζπκςεθίδεη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη έλα λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη
ηξέρνληα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έλαληη ηξερφλησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη
απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
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Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αθνξνχλ ηε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη
ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο κε έδξα ζηελ Διιάδα.
Δπνκέλσο, ηα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εκθαλίδνληαη ζπκςεθηζκέλα ζηελ φςε
ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.

6.7. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
6.7.1. Θαηεγνξίεο παγίσλ θαη ηξόπνο απόζβεζεο
Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ηξφπνο απνηίκεζήο ηνπο
ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο θαη ηα έηε σθέιηκεο δσήο, θαζψο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο,
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Θαηεγνξίεο Δλζώκαησλ Παγίσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα απνζβέζεηο
Αξ.

Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ

1

Γήπεδα - Νηθφπεδα

2

Θηίξηα

3

Κεραλήκαηα

Αλαπξνζαξκνγή ρσξίο ζπκςεθηζκφ
απνζβέζεσλ
Πην Θφζηνο

4

Κεηαθνξηθά κέζα

Πην Θφζηνο

5

Ινηπφο εμνπιηζκφο

6

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ
εθηέιεζε

Ππληειεζηέο
απφζβεζεο
Απφ
Έσο

Κέζνδνο
Απφζβεζεο

Ρξφπνο απνηίκεζεο κεηά ηελ απφθηεζε
Αλαπξνζαξκνγή

Γελ απνζβέλνληαη

Έηε σθέιηκεο
δσήο
Απφ
Έσο

-

-

-

-

2%

5%

20

50

Πηαζεξή

3%

17%

6

30

Πηαζεξή

11%

17%

6

9

Πην Θφζηνο

Πηαζεξή

14%

33%

3

7

Πην Θφζηνο

Γελ απνζβέλνληαη

-

-

-

-

Πηαζεξή

6.7.2. Βάζε απνηίκεζεο ελζώκαησλ παγίσλ πξηλ ηηο απνζβέζεηο
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη θαηά θαηεγνξία θαη επηγξακκαηηθά, νη βάζεηο απνηίκεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
πξηλ ηηο απνζβέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 73α ηνπ ΓΙΞ 16.
Νη ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπλνιηθά αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε κίζζσζε, γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο κηζζψζεηο ηνπ ΓΙΞ 17. Γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ, γίλεηαη αλαθνξά ζε εηδηθή
παξάγξαθν γηα ην δαλεηζκφ.
Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο
Αξ.

Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ

Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο
θαηά ηελ απφθηεζε
Θφζηνο

Απνηίκεζε αμίαο θηήζεο
κεηά ηελ απφθηεζε
Αλαπξνζαξκνγή
Αλαπξνζαξκνγή ρσξίο ζπκςεθηζκφ
απνζβέζεσλ

1

Γήπεδα - Νηθφπεδα

2

Θηίξηα

Θφζηνο

3

Κεραλήκαηα

Θφζηνο

Θφζηνο

4

Κεηαθνξηθά κέζα

Θφζηνο

Θφζηνο

5

Ινηπφο εμνπιηζκφο

Θφζηνο

Θφζηνο

6

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε

Θφζηνο

Θφζηνο

6.7.3. Κεηαβνιή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Ζ κεηαβνιή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλά θαηεγνξία θαζψο θαη ηα ππφινηπά θάζε θαηεγνξίαο παξαηίζεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
Πηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε. Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 17
«Κηζζψζεηο».
O Όκηινο
Αμία θηήζεο
Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

Νηθφπεδα

Θηίξηα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Έξγα ππφ
εθηέιεζε

ΤΛΟΙΟ

24.406

67.967

49.961

3.260

7.174

1.795

154.563

-

252

306

198

101

3.639

4.496

(398)

(478)

-

-

-

-

(877)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

(371)

(58)

(20)

-

(450)

Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγή

Κεηαθνξέο
Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγή

-

187

247

-

141

(576)

-

24.008

67.927

50.143

3.400

7.396

4.859

157.733

606

428

393

119

202

2.453

4.202

(1.904)

(938)

-

-

-

-

(2.842)
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Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

1

-

1

1

2

Ππλέλσζε Creta Farms USA LLC

-

-

35

-

10

-

45

Κεηψζεηο

-

(230)

(459)

(206)

(9)

(718)

(1.623)

Κεηαθνξέο

-

341

57

11

6

(462)

(48)

22.710

67.528

50.170

3.324

7.606

6.132

157.469

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο

Νηθφπεδα

Θηίξηα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Έξγα ππφ
εθηέιεζε

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

7.350

19.948

2.102

5.230

-

34.629

Ξξνζζήθεο

-

1.835

4.214

448

704

-

7.201

Αλαπξνζαξκνγή

-

(79)

-

-

-

-

(79)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

(205)

(46)

(18)

-

(268)

Κεηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

9.106

23.957

2.505

5.916

-

41.483

Ξξνζζήθεο

-

1.805

4.221

379

567

-

6.972

Αλαπξνζαξκνγή

-

990

-

-

-

-

990

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

0

-

0

-

0

Ππλέλσζε Creta Farms USA LLC

-

-

2

-

1

-

3

Κεηψζεηο

-

(36)

(247)

(138)

-

-

(421)

Κεηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

-

11.865

27.933

2.746

6.484

-

49.027

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

24.406

60.617

30.013

1.159

1.944

1.795

119.934

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

24.008

58.822

26.187

895

1.480

4.859

116.250

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

22.710

55.663

22.237

578

1.122

6.132

108.442

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Αμία θηήζεο
Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

Νηθφπεδα

Θηίξηα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Έξγα ππφ
εθηέιεζε

ΤΛΟΙΟ

17.655

47.420

45.063

2.760

6.820

1.790

121.509

-

15

206

168

99

3.362

3.851

(350)

114

-

-

-

-

(235)

Κεηψζεηο

-

-

(156)

(32)

(1)

-

(189)

Κεηαθνξέο

-

187

247

-

141

(576)

-

17.305

47.737

45.361

2.896

7.059

4.577

124.936

606

213

244

107

186

2.319

3.676

1.837

(4.115)

-

-

-

-

(2.278)
(990)

Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγή

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009
Ξξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγή
Κεηψζεηο

-

-

(74)

(206)

(9)

(701)

Κεηαθνξέο

-

341

57

11

6

(462)

(48)

19.748

44.176

45.588

2.808

7.243

5.733

125.296

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Απνζβέζεηο

Νηθφπεδα

Θηίξηα

Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Έξγα ππφ
εθηέιεζε

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

4.492

17.808

1.778

4.998

-

29.076

Ξξνζζήθεο

-

1.046

3.854

401

663

-

5.965

Αλαπξνζαξκνγή

-

14

-

-

-

-

14

Κεηψζεηο

-

-

(87)

(24)

(1)

-

(112)

Κεηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

5.552

21.574

2.156

5.661

-

34.942

Ξξνζζήθεο

-

1.049

3.874

335

530

-

5.787

Αλαπξνζαξκνγή

-

(622)

-

-

-

-

(622)

Κεηψζεηο

-

-

(14)

(138)

-

-

(152)

Κεηαθνξέο

-

-

-

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

-

5.978

25.435

2.352

6.190

-

39.956

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

17.655

42.929

27.256

982

1.822

1.790

92.433

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

17.305

42.186

23.787

741

1.399

4.577

89.994

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

19.748

38.198

20.153

455

1.053

5.733

85.340
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6.7.4. Κεηαβνιέο απνζεκαηηθώλ αλαπξνζαξκνγήο
Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμε αλαπξνζαξκνγή ζηελ αμία ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζε εχινγε
αμία.
ΟΚΗΙΟ - Κεηαβνιέο ζηα απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Αξ.
1
2

Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ

5.432
7.939

Κεηαβνιέο
αλαπξνζαξκνγψλ
πεξηφδνπ
(786)
(321)

13.371

(1.107)

πφινηπν
Έλαξμεο

Δδαθηθέο Δθηάζεηο
Θηίξηα θαη ηα Νηθφπεδά ηνπο
ύλνια

πφινηπν
Ιήμεο
4.646
7.618
12.264

ΔΣΑΗΡΗΑ - Κεηαβνιέο ζηα απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Αξ.
1
2

Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ

2.080
3.231

Κεηαβνιέο
αλαπξνζαξκνγψλ
πεξηφδνπ
2.207
(1.573)

5.311

634

πφινηπν
Έλαξμεο

Δδαθηθέο Δθηάζεηο
Θηίξηα θαη ηα Νηθφπεδά ηνπο
ύλνια

πφινηπν
Ιήμεο
4.287
1.658
5.945

6.7.5. Ζκεξνκελίεο αλαπξνζαξκνγήο θαη απνηηκεηέο
Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ηνπο απνηηκεηέο, εκθαλίδνληαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΟΚΗΙΟ - Ζκεξνκελίεο απνηίκεζεο θαη απνηηκεηέο
Αξ.
Θαηεγνξία Δλζψκαησλ Ξαγίσλ
Ζκεξνκελίεο απνηίκεζεο
1
Δδαθηθέο Δθηάζεηο
31/12/2010
2

Θηίξηα θαη ηα Νηθφπεδά ηνπο

31/12/2010

Απνηηκεηέο
King Hellas – International Property Consultants
King Hellas – International Property Consultants

6.7.6. Κέζνδνη θαη βαζηθέο παξαδνρέο απνηηκήζεσλ
Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Δθηηκεηηθνχ Ξξνηχπνπ 2 είλαη :
Ζ κέζνδνο θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο
Κέζνδνο εηζνδήκαηνο
Κέζνδνο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο
Ιήθζεθε ππφςε θαη ε χπαξμε ή κε λνκηθψλ πνιενδνκηθψλ θσιπκάησλ.
6.7.7. Βάξε ζηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ
Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε σο εμήο:
Θπγαηξηθέο: πνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο πνζνχ 3.815 ρηι. € γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ

6.8. Κηζζώζεηο
6.8.1. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο, από ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή θαη πάγηα
πάξρνπλ πάγηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ
θαζαξή αμία ηνπο, ηα κηζζψκαηα πνπ επηβάξπλαλ ηελ πεξίνδν, ηα νλνκαζηηθά κηζζψκαηα πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζπλνιηθά
θαη κε θαηάηαμε ζην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
6.8.2. Κεηαβνιή παγίσλ απνθηεζέληα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο, από ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή θαη πάγηα
Όκηινο / Δηαηξεία
Αξ.

Θαηεγνξία παγίσλ

Ινγηζηηθε αμία
παγίσλ

Κηζζψκαηα
Γαπάλεο πεξηφδνπ

Διάρηζηεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ (νλνκαζηηθή αμία) ηέινπο ρξήζεο, γηα φια
ηα πάγηα
Ιήμε επφκελν
Ιήμε κεηά 5
Πχλνιν
Ιήμε 1-5 έηε
έηνο
έηε

1

Δδαθηθέο εθηάζεηο

7.506

219

2.404

437

1.748

2

Θηίξηα

8.556

328

2.998

656

2.622

219
-

16.062

546

5.402

1.093

4.370

219
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6.9. Έζνδα
6.9.1. Αλάιπζε εζόδσλ
Ρα έζνδα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 18, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη θαηά
θαηεγνξία σο εμήο:
Αλάιπζε εζόδσλ
Όκηινο
1/1 31/12/2010

Αξ.
1
2
3
4
5
6
7

Έζνδα θαηά θαηεγνξία
Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο πξντφλησλ
Ξσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ
Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ
Δπηρνξεγήζεηο - δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Έζνδα θεθαιαίσλ

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2009

4.515
99.748
619
63
92
21
72

5.226
105.440
507
43
228
34

3.001
95.910
557
63
88
313
322

2.912
102.484
390
43
510
31

105.130

111.478

100.255

106.370

Ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ηα πην πάλσ έζνδα ζηα απνηειέζκαηα
Ξσιήζεηο
104.945
111.216
Ινηπά Έζνδα/Έμνδα
113
228
Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/ Έμνδα
72
34

99.531
401
322

105.829
510
31

100.255

106.370

ύλνιν
1
2
3

Δηαηξία
1/1 31/12/2009

ύλνιν

105.130

111.478

6.9.2. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έζνδα
Ξιεξνθφξεζε γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έζνδα ηνπ ΓΙΞ 18. Ξαξέρνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 37.

6.10.

Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19.
Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Λ.2112/20 ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ.
19.
Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Όκηινο
Τπόινηπν 31/12/2008
Κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2009
Τπόινηπν 31/12/2009
Κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2010
Τπόινηπν 31/12/2010

259
171
430
178
607

Δηαηξία
250
171
421
86
507

6.10.1. Έμνδα παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο
Ρα έμνδα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ζηελ πεξίνδν:
Έμνδα παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο
Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ
Ξαξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο
Θφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο
ύλνιν

Όκηινο
10.455
5.888
270
4.277
243
21.132

Δηαηξία
9.800
5.370
254
4.048
176
19.649

6.10.2. Παξαδνρέο
Νη παξαδνρέο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.

65

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2010

ΓΖΚΟΓΡΑΦΗΘΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Ξίλαθαο ζλεζηκφηεηαο

Ν Διιεληθφο πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 1990 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο
(π.Απ. Θ3-3974/99)

Θηλεηεθφηεηα πξνζσπηθνχ

Έσο 40 εηψλ: Νηθνηνζειήο απνρψξεζε 12%, απφιπζε 6%
41 - 50 εηψλ: Νηθνηνζειήο απνρψξεζε 4%, απφιπζε 2%
51 θαη άλσ: Νηθνηνζειήο απνρψξεζε 0%, απφιπζε 0%

Ζιηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο

Πχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ρακείνπ Θχξηαο Αζθάιηζεο θάζε
εξγαδνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Λ.3863/15.7.2010

Ζιηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά
επαγγέικαηα

Κείσζε θαηά 5 έηε ηεο θαλνληθήο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηνλ Λ.3863/15.7.2010

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ

2% (ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζχγθιηζεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο –
Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο-.)

Κέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Ξ.

3% (ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζχγθιηζεο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ κε ηηο
νηθνλνκίεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο δψλεο)

Αχμεζε εηήζηνπ κηζζνινγίνπ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
απνδεκίσζε ηνπ Λ. 2112/20

3,8%= Ξιεζσξηζκφο + 1,8 %( ≈ e0,0179-1)
Ρν αλσηέξσ πνζνζηφ 1,8% (≈e0,0179-1) πξνέθπςε απφ ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία, κέζσ εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο κηζζνινγηθψλ δεδνκέλσλ.
(πνζνζηφ πξνζαξκνγήο R2 = 77,6 %)

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

4,6 % θαηά ηελ 31/12/2010

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Λ. 2112/20 βάζεη ησλ
Κεδέλ
ΓΙΞ 19 θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο
ΆΙΙΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Ύςνο απνδεκίσζεο

Δθηηκήζεθε ε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2112/20

Ζκεξνκελία απνηίκεζεο

31/12/2010

Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία

Ξαξάδνζε ζηνηρέησλ απφ ηελ εηαηξεία

Δθηίκεζε ηνπ χςνπο θαηαβαιιφκελσλ απνδεκηψζεσλ θαηά ην 2010 Δθηηκήζεηο θαη ησλ ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απν ηελ εηαηξεία
Δθηίκεζε παξνρήο πξνεξρφκελε απφ πξφγξακκα εζεινχζηαο εμφδνπ
Γελ ππάξρεη.
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Νκαδηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ / Ινηπέο παξνρέο πξνο
Γελ ππάξρεη.
ην πξνζσπηθφ
Κεζνδνινγία Αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/ δεκηψλ

Απφζβεζε ησλ Αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/δεκηψλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ
παξαγξάθσλ 92-93 ηνπ ΓΙΞ 19 ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εξρφκελεο
πεξηφδνπ

Γεληθή αξρή ππνινγηζκνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ

Αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Αλαινγηζηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο

Κέζνδνο ηεο Ξξνβεβιεκέλεο Ξηζηνχκελεο Κνλάδνο (Projected Unit Credit
Method)

6.10.3. Παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαδνρή ηνπ Πξνεμνθιεηηθνύ Δπηηνθίνπ:
Πχκθσλα κε ηα ΓΙΞ 19, ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη
εθάπαμ παξνρψλ (δει. ην Ξξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην) ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηξέρνπζεο
απνδφζεηο ζε πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθά νκφινγα. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα αγνξά ή έρεη κηθξφ βάζνο, ηφηε ην
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηξέρνπζεο απνδφζεηο θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ.
Δπηπιένλ, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξέπεη λα αληαλαθιά ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ.
Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο νιφθιεξε ηελ θακπχιε επηηνθίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο θαη ην εθηηκψκελν
ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ, εθηηκήζεθε ην κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 4,6 % θαηά ηελ
31/12/2010.
Δπίζεο, ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θακπχιε επηηνθίσλ ησλ νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο
θεληξηθήο ηξάπεδαο αληί ησλ Διιεληθψλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ.

6.11.

Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο

6.11.1. Δπηρνξεγήζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο
Αλάιπζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα εκθαλίδεηαη
ζηε ζπλέρεηα:
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Δπηρνξεγήζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο
Ινγαξηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη
επηρνξεγήζεηο

Αξ.
1

Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινγαξηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη
επηρνξεγήζεηο

Αξ.
2

Ινηπά έζνδα

6.12.

Δίδνο
Ινγαξηαζκνχ

Δίδνο
Δπηρνξήγεζεο

πνρξεψζεσλ

Ξαγίσλ

Δίδνο
Ινγαξηαζκνχ

Δίδνο
Δπηρνξήγεζεο

Δζφδσλ

Δμφδσλ

Όκηινο
1/1 - 31/12/2010

1/1 - 31/12/2009

414

466

Δηαηξία
1/1 1/1 31/12/2010
31/12/2009
414
466

Όκηινο
1/1 - 31/12/2010

Δηαηξία
1/1 1/1 31/12/2010
31/12/2009
36
99

1/1 - 31/12/2009

36

101

450

567

450

565

Οη επηδξάζεηο κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ ζπλαιιάγκαηνο

Νη ζπλνιηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα κε δηάθξηζε απηψλ πνπ αθνξνχλ απνηηκήζεηο
ζηνηρείσλ ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 ζε εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ θαη ζηηο ινηπέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη ε
θίλεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο ηδίσλ θεθαιαίσλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.

Αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Αξ.
Ξεξηγξαθή
Α.
Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ζηα απνηειέζκαηα
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
1
ΓΙΞ 39 κέζσ απνηειεζκάησλ
2
Ινηπέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα
ύλνιν ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα
Β.

Κεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
πφινηπν έλαξμεο
Ξηζηψζεηο πεξηφδνπ
Σξεψζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν ιήμεο

Ξιένλ:
Κείνλ:

6.13.

Όκηινο

Δηαηξία
-

-

(25)

(25)

(25)

(25)

(62)
83
21

-

Θόζηνο δαλεηζκνύ

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξμε θφζηνπο δαλεηζκνχ λα θεθαιαηνπνηεζεί ζε πάγηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ Γ.Ι.Ξ. 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ».

6.14.

Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

6.14.1. Γνκή Οκίινπ
Όιεο νη εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ηεο εθδφηξηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη θνηλνπξαμηψλ, κε ηηο ρψξεο πνπ
εδξεχνπλ, ηελ πιεξνθνξία αλ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο , αιιά θαη ηνλ ηξφπν
ελνπνίεζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Γνκή Οκίινπ
Γηα ζπγαηξηθέο, Ππγγελείο, Θνηλνπξαμίεο
Αξ.

Δπσλπκία Δηαηξίαο Νκίινπ

Πρέζε κε ηελ
Δθδφηξηα

Σψξα έδξαο

Δθδίδεη
Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο;

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο

Ρξφπνο ελνπνίεζεο ζηελ
εθδφηξηα

1

ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.

Δθδφηξηα

Διιάδα

Λαη

-

2

ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ.

Θπγαηξηθή

Διιάδα

Λαη

95%

Νιηθή Δλνπνίεζε

3

ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Δ.

Θπγαηξηθή

Διιάδα

Λαη

98%

Νιηθή Δλνπνίεζε

4

Creta Farm Cyprus LTD

Θπγαηξηθή

Θχπξνο

Λαη

100%

Νιηθή Δλνπνίεζε

5

Creta Farm Espana SL

Θνηλνπξαμία

Ηζπαλία

Λαη

50%

Αλαινγηθή ελνπνίεζε

6

Creta Foods SA

Θπγαηξηθή

Ινπμεκβνχξγν

Λαη

100%

Νιηθή ελνπνίεζε

7

Creta Farms LTD

Θπγαηξηθή

Θχπξνο

Λαη

80%

Νιηθή ελνπνίεζε

8

Creta Farms Nordic AB

Θνηλνπξαμία

Πνπεδία

Λαη

50%

Αλαινγηθή ελνπνίεζε

9

Creta Farms USA, LLC

Θπγαηξηθή

ΖΞΑ

Λαη

80%

Νιηθή ελνπνίεζε

6.14.2. Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε
Νη παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην Γ.Ι.Ξ. 24, ήηαλ νη εμήο:
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Παξνρέο ζε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε
Αξ.
1

Όκηινο

Δίδνο παξνρψλ

Δηαηξεία

31/12/2010

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε
εξγαδνκέλνπο

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

1.862

1.397

1.862

1.397

1.862

1.397

1.862

1.397

6.14.3. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα
Πηελ πεξίνδν ππήξμαλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε, νη νπνίεο επέδξαζαλ ζηα απνηειέζκαηα. Ξιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο
ζπλαιιαγέο θαηά θαηεγνξία ζπλαιιαγήο θαη θαηεγνξία ζπλδεκέλσλ κεξψλ, παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα.
πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα
Όκηινο (Δλνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο)
Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο

Πηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ
Έμνδν, Θφζηνο
ή Εεκία

Αγνξέο Αγαζψλ

Θαηαλνκή ζηα ζπλδεκέλα κέξε

Έζνδν ή Θέξδνο

Κεηξηθή Δηαηξία

Βαζηθά
Γηνηθεηηθά
Πηειέρε

Θπγαηξηθέο

Άιια Ππλδεκέλα
Κέξε

(250)

-

(250)

-

-

-

Ξσιήζεηο Αγαζψλ

-

1.440

-

1.440

-

-

Ξαξνρή πεξεζηψλ

-

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272

-

272

-

-

1.862

-

-

-

1.862

-

1.611

2.012

(250)

2.012

1.862

-

Θέξδε απφ πσιήζεηο παγίσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Εεκίεο απφ πσιήζεηο παγίσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο
πξνο ζπλδεκέλα κέξε
Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ ζπλαιιαγέο
κε ζπλδεκέλα κέξε
ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ
ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ ζηα απνηειέζκαηα
Δηαηξεία (Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο)

ηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο

Ππλαιιαγέο απφ ηε ζθνπηά ηεο εθδφηξηαο

Έμνδν, Θφζηνο ή
Εεκία

Αγνξέο Αγαζψλ

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε πνπ επηδξνύλ
ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθδόηξηαο

Άιια Ππλδεκέλα
Κέξε

(250)

-

-

1.440

1.440

-

-

300

300

-

-

-

272

272

-

-

1.862

-

-

1.862

-

1.611

2.012

1.761

1.862

-

Ξαξνρή πεξεζηψλ

Ινηπά έμνδα, θφζηε ή δεκηέο ηεο εθδφηξηαο απφ ζπλαιιαγέο
κε ζπλδεκέλα κέξε

Βαζηθά
Γηνηθεηηθά
Πηειέρε

Θπγαηξηθέο

(250)

Ξσιήζεηο Αγαζψλ

Ρφθνη θαη ζπλαθή έζνδα απφ δάλεηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο
πξνο ζπλδεκέλα κέξε

Έζνδν ή
Θέξδνο

6.14.4. πλήζεηο όξνη αγνξάο
Όιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο

6.15. Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο
6.15.1. Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Πηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά, είηε έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αξρηθή
ελνπνίεζε είηε πξνέθπςαλ απφ κεηαγελέζηεξα απνηειέζκαηα ή απφ επηδξάζεηο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ γηα κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ηεο παξνχζαο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε (198) ρηι. €, ελψ ην
αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (31/12/2009) είλαη 612 ρηι. €.
Ζ κεηαβνιή θαηά ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.
6.15.2. ύληαμε ελνπνηεκέλσλ θαη "Ηδηαίηεξσλ" θαηαζηάζεσλ
Νη εηαηξία ζηηο παξνχζεο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηηο Ηδηαίηεξεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο. Νη Ηδηαίηεξεο Θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη θαη επεηδή ππάξρεη ζρεηηθή λνκηθή
ππνρξέσζε. Πηηο Δλνπνηεκέλεο Θαηαζηάζεηο, έρνπλ ελνπνηεζεί νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ΓΙΞ 27
θαη νη Θνηλνπξαμίεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 31.
Ππλνπηηθά, ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
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Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ελνπνηνύκελσλ εηαηξεηώλ
Αξ.

Δπσλπκία Δηαηξίαο Νκίινπ

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο
Δθκεηάιιεπζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ (πηελνηξνθεία – ρνηξνζηάζηα –
εθθνιαπηήξηα – ζθαγεία ), ηελ παξαζθεπή θαη εκπνξία θπξακάησλ θαη ηξνθψλ γηα
ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ
Ξαξαγσγή, εθηξνθή θαη πάρπλζε δψσλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ

1

ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ.

2

ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Δ.

3

Creta Farm Cyprus LTD

4

Creta Farms USA, LLC

Δλάζθεζε ησλ εξγαζηψλ ή επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, εθηξνθήο θαη πάρπλζεο δψσλ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, παξαγσγήο θηελνηξνθψλ, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο,
θαηάςπμεο θαη δηάζεζεο λσπνχ, εςπγκέλνπ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο σο θαη
πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ
Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά

5

Creta Farms España, S.L.

Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηελ ηζπαληθή αγνξά

6
7
8

Creta Foods SA
Creta Farms Nordic AB
Creta Farms LTD

Ππκκεηνρψλ
Ξαξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Creta Farm ζηηο Λνξβεγηθέο ρψξεο
Ππκκεηνρψλ

6.16.

Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ζε θνηλνπξαμίεο

Νη εηαηξία ζηηο παξνχζεο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηηο Ηδηαίηεξεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξίαο. Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο επελδχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Ηδηαίηεξεο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, παξέρνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 27.
6.16.1. Σξόπνο απνηίκεζεο θνηλνπξαμηώλ
Γηα ηηο Θνηλά Διεγρφκελεο Δξγαζίεο, ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, θαηαρσξνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, ηα
έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Θνηλνπξαμία. Γηα ηα Θνηλά Διεγρφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, θαηαρσξείηαη ε
αλαινγία ηεο εηαηξίαο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηηο ππνρξεψζεηο, ζηα έμνδα θαη ηα έζνδα ηεο θάζε θνηλνπξαμίαο. Γηα ηηο
Θνηλά Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο, νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη αλ έρνπλ εθφζνλ ππάξρνπλ, θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία
ηεο εηαηξίαο, ζην ινγαξηαζκφ "Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο", νη εηζθνξέο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο ζηελ θάζε θνηλνπξαμία.
Νη θνηλνπξαμίεο πνπ ζπκκεηέρεη ε εθδφηξηα απνηεινχλ θνηλνπξαμίεο «Θνηλψλ ειεγρφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» θαη
ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Ι.Ξ. 31.
6.16.2. Θνηλνπξαμίεο
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέρεη ε εθδφηξηα παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Θνηλνπξαμίεο
Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο
Δίδνο
Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο
Δλνπνίεζε
Δκθάληζε γηα Αλαινγηθή
Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

6.17.

Creta Farms Nordic AB
Θνηλά ειεγρφκελα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
0,5
Αλαινγηθή
Γξακκή - Γξακκή

Creta Farms España,
S.L.
Θνηλά ειεγρφκελα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
0,5
Αλαινγηθή
Γξακκή - Γξακκή

299
76

87
134

Θέξδε αλά κεηνρή

6.17.1. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξηζκεηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή
Νη ππνινγηζκνί ησλ βαζηθψλ θεξδψλ κεηά ηνπο θφξνπο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο,
εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ αξηζκεηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή (πνζά ζε €)
1/1 - 31/12/2010
Αξ.
Ξεξηγξαθή
Όκηινο
Δηαηξία
Α.
Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή
Θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ
(876.602)
2.983.147
Κείνλ: Κεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε
Κείνλ: Εεκηέο απφ εμαγνξέο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ
Κείνλ: Εεκηέο απφ πξφσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζε θνηλέο
Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ
(876.602)
2.983.147
Αξηζκεηέο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή
Βαζηθά θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ
Ξιένλ: Κεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο

1/1 - 31/12/2009
Όκηινο
Δηαηξία
294.586
294.586

2.364.990
2.364.990

294.586
-

2.364.990
-

Β.

(876.602)
-

2.983.147
-
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Θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ κε ηα κεξίζκαηα κεηαηξέςηκσλ
πξνλνκηνύρσλ

(876.602)

2.983.147

294.586

2.364.990

6.17.2. Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή
Νη ππνινγηζκνί ησλ κέζσλ ζηαζκηζκέλσλ βαζηθψλ κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.

Παξάκεηξνη ππνινγηζκνύ παξνλνκαζηώλ θιάζκαηνο ππνινγηζκνύ θεξδώλ αλά κεηνρή
1/1 - 31/12/2010
Πεξηγξαθή

Αξηζκφο κεηνρψλ

1/1 - 31/12/2009

Ζκέξεο

Αξηζκφο κεηνρψλ

Πηαζκηζκέλε ηηκή

Ζκέξεο

Ξαξνχζα Σξήζε Ξξνεγνχκελε ρξήζε

Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή
Αξηζκόο Θνηλώλ Κεηνρώλ Έλαξμεο (ρσξίο εθείλεο πνπ παξέρνπλ
δηθαίσκα αλάθιεζεο)

29.480.000

364

29.480.000

364

29.480.000

29.480.000

Αχμεζε κε κεηξεηά

-

-

-

-

-

-

Θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ

-

-

-

-

-

-

Ππλελψζεηο

-

-

-

-

-

-

Κείσζε θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ

-

-

-

-

-

-

Κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (Split)

-

-

-

-

-

-

Αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (Reverse Split)

-

-

-

-

-

-

29.480.000

29.480.000

Απμήζεηο

ύλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλώλ Κεηνρώλ

29.480.000

29.480.000

Παξνλνκαζηήο απνκεησκέλσλ θεξδώλ αλά κεηνρή
Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο

29.480.000

29.480.000

Νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο

29.480.000
-

-

-

-

-

-

Ινηπνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο κεηνρέο

-

-

-

-

-

-

29.480.000

-

29.480.000

-

29.480.000

29.480.000

ύλνιν Κέζσλ ηαζκηζκέλσλ Θνηλώλ Κεηνρώλ κε ηελ πξνζζήθε ησλ
κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ

29.480.000

6.17.3. Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή
Νη ηειηθνί ππνινγηζκνί ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (πνζά ζε €)
Αξ.
Α

1/1 - 31/12/2010
Όκηινο
Δηαηξία

Ξεξηγξαθή
Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή
Βαζηθά Θέξδε Θνηλψλ Κεηνρψλ
Κέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή

Β.

Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή
Θέξδε θνηλψλ κεηνρψλ κε ηα κεξίζκαηα κεηαηξέςηκσλ
πξνλνκηνχρσλ
Πχλνιν Κέζσλ Πηαζκηζκέλσλ Θνηλψλ Κεηνρψλ κε ηελ
πξνζζήθε ησλ κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ
Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή

1/1 - 31/12/2009
Όκηινο
Δηαηξία

(876.602)
29.480.000

2.983.147
29.480.000

2.364.990
29.480.000

0,1012

294.586
29.480.000
0,0100

(0,0297)
(876.602)

2.983.147

294.586

2.364.990

29.480.000

29.480.000

29.480.000

29.480.000

(0,0297)

0,1012

0,0100

0,0802

0,0802

Πεκεηψλεηαη πσο ηα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή. Γελ ππήξμαλ γεγνλφηα κεηά ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο πνπ λα επηδξνχλ ζηα θέξδε αλά κεηνρή.

6.18.

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

6.18.1. Εεκηέο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθώλ 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.
Εεκηέο απνκείσζεο θαη αλαζηξνθέο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Αξ.
Α.
1
2

Θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Εεκηέο απνκείσζεο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο
Απνζέκαηα

Κεηαθνξά ζηα ίδηα
θεθάιαηα

Ππλνιηθφ πνζφ
Όκηινο

Δηαηξία

Όκηινο

Κεηαθνξά ζηα
απνηειέζκαηα

Δηαηξία

Όκηινο

Ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ πνπ
εκθαλίδεηαη ε επίδξαζε

Δηαηξία

43

43

-

-

43

43

Ινηπά έζνδα / έμνδα

26

-

-

-

26

-

Θφζηνο πσιεζέλησλ
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ύλνιν
Β.

69

43

-

-

69

43

Αλαζηξνθή δεκηώλ απνκείσζεο
-

-

-

-

-

-

-

ύλνιν

-

-

-

-

-

-

6.18.2. εκαληηθέο ππεξαμίεο: Ινγηζηηθέο αμίεο
Αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ θαη ηνπ ηξφπνπ απνηίκεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ππεξαμηψλ παξέρεηαη ζηε ζπλέρεηα.
εκαληηθέο ππεξαμίεο : Ινγηζηηθέο αμίεο
Ρίηινο ππεξαμίαο
Α.

εκαληηθέο ππεξαμίεο

1

πεξαμία απφθηεζεο "ΡΔΡΝ - ΦΑΟΚΑ
Α.Δ.Γ.Δ."

Αθνξά:

Κεηξηθή

Ινγηζηηθή αμία
ηέινπο

Ξεξηγξαθή

πεξαμία απφθηεζεο ζπγαηξηθήο

2.708

Ρξφπνο απνηίκεζεο
αλαθηήζηκνπ πνζνχ

Αμία ιφγσ ρξήζεο

2.708

6.18.3. εκαληηθέο ππεξαμίεο - Αλαθηήζηκν πνζό: Αμία ιόγσ ρξήζεο
Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο απνηηκήζεηο ππεξαμηψλ παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα
εκαληηθέο ππεξαμίεο: Αμία ιόγσ ρξήζεο
Ρίηινο ππεξαμίαο ή άπινπ αφξηζηεο δηάξθεηαο
Κέζνδνο απνηίκεζεο
Βαζηθέο παξαδνρέο απνηίκεζεο
Πηήξημε βαζηθψλ παξαδνρψλ ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ή εζσηεξηθά
δεδνκέλα
Αηηηνιφγεζε κε ζηήξημεο ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ή εμσηεξηθά
δεδνκέλα
Business Plan
Ονψλ απνηίκεζεο
Αηηηνιφγεζε απφθιηζεο
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Growth
Αηηηνιφγεζε Growth
Ζκεξνκελία ειέγρνπ απνκείσζεο

6.19.

πεξαμία απφθηεζεο "ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ."
Ξξνεμφθιεζε κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF)
Market Risk Premium: 8,6%
βeta: 1,00
Risk Free Rate: 7,5%
Cost of debt: 6%
Δζσηεξηθά δεδνκέλα (business plan 5εηίαο)
5εηέο
5εηέο (πιένλ δηελεθέο)
12,50%
2,00%
Βάζεη ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο θαη ηεο αλάθακςεο πνπ
αλακέλεηαη.
31/12/2010

Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο

6.19.1. Θίλεζε πξνβιέςεσλ
Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ ζηελ πεξίνδν, θαηά θαηεγνξία, εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Θίλεζε πξνβιέςεσλ
Όκηινο
Αξ.

Θαηεγνξία Ξξνβιέςεσλ

πφινηπν
Έλαξμεο

Ξξνβιέςεηο
πεξηφδνπ

Σξεζηκνπνίεζε
πξνβιέςεσλ

πφινηπν
Ιήμεο

1

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

430

-

121

309

2

Ξξφβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο θαη έμνδα

198

-

-

198

3

Πρεκαηηδφκελε πξφβιεςε ινγηζκνχ πνζνχ έθηαθηεο εηζθνξάο

-

244

-

244

628

244

121

750

Θίλεζε πξνβιέςεσλ
Δηαηξία
Αξ.

Θαηεγνξία Ξξνβιέςεσλ

πφινηπν
Έλαξμεο

Ξξνβιέςεηο
πεξηφδνπ

Σξεζηκνπνίεζε
πξνβιέςεσλ

πφινηπν
Ιήμεο

1

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

421

-

121

300

2

Ξξφβιεςε γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο θαη έμνδα

198

-

-

198

3

Πρεκαηηδφκελε πξφβιεςε ινγηζκνχ πνζνχ έθηαθηεο εηζθνξάο

-

244

-

244

619

244

121

741
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6.19.2. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, εθηίκεζή ηνπο, νη αβεβαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, πηζαλέο απνδεκηψζεηο θαη ε ηπρφλ
ζχλδεζή ηνπο κε δεκηνπξγεκέλεο πξνβιέςεηο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Αξ.

Δλδερφκελε πνρξέσζε
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε
ππνρξεψζεσλ
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε
ππνρξεψζεσλ

1
2
3

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

Δθηίκεζε
πνζνχ

Αθνξά

πάξρεη
αληίζηνηρε
πξφβιεςε;

Αβεβαηφηεηεο

Ξνζφ
πξφβιεςεο

Κεηξηθή

103

-

Όρη

-

Δλνπνηνχκελεο

145

-

Όρη

-

Κεηξηθή

198

Νξηζηηθνπνίεζε βάζεη
κειινληηθνχ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

Λαη

198

446

198

Ππλνιηθά νη πξνβιέςεηο (απνκείσζεο θαη ινηπέο) πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν Όκηινο θαη ε εηαηξεία εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
σξεπηηθέο πξνβιέςεηο
Αξ.
Ξεξηγξαθή
1
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
2
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
3
Ξξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

Όκηινο
198
607
736

Δηαηξεία
198
507
556

1.541

1.261

Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ.
Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα
Αξ. Δηαηξία Νκίινπ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ζκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία
έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά

ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.
ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ.Γ.Δ.
ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Β.Δ.Δ.
Creta Farm (Cyprus) LTD
Creta Farms USA, LLC
Creta Farms España, S.L.
Creta Foods SA
Creta Farms LTD
Creta Farms Nordic AB

Πρεκαηηζκέλεο
πξνβιέςεηο

31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2007
-

198
198

6.19.3. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο
Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο, κε ηε θχζε ηνπο θαη εθηίκεζή ηνπο φπνπ είλαη εθηθηφ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Δλδερόκελεο απαηηήζεηο
Αξ.
Δλδερφκελε Απαίηεζε
1

Δπηδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζσπηθνχ

Αθνξά

Φχζε ηεο απαίηεζεο

Δθηίκεζε απαίηεζεο

Κεηξηθή

Δπηδφηεζε πξνγξακκάησλ ΙΑΔΘ

79
307

6.20.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.20.1. Αλάιπζε θίλεζεο άπισλ ζηνηρείσλ
Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ΓΙΞ 38 κέζα ζηε πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο
πνπ αθνινπζνχλ:
ΟΚΗΙΟ Θίλεζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Αμία θηήζεο

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο

Έμνδα αλάπηπμεο

Ινγηζκηθά

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

318

4.816

5.134

Ξξνζζήθεο

-

339

75

414

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

0

Κεηψζεηο

-

-

-

0
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Κεηαθνξέο

-

-

-

0

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

657

4.891

5.547
4.204

Ξξνζζήθεο

325

3.742

137

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

1

65

-

66

-

-

0

4.333

5.028

9.685

Κεηαθνξέο
Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Απνζβέζεηο

324

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο

Έμνδα αλάπηπμεο

Ινγηζκηθά

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

-

932

932

Ξξνζζήθεο

-

10

352

361

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

10

1.283

1.293

20

1.284

351

1.655

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

-

0

20

1.293

1.634

2.948

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

318

3.884

4.202

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

647

3.608

4.254

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

304

3.040

3.394

6.737

Ξξνζζήθεο

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΔΗΑ: Θίλεζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Αμία θηήζεο

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο

Έμνδα αλάπηπμεο

Ινγηζκηθά

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

318

4.816

5.134

Ξξνζζήθεο

-

339

75

414

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

0

Κεηψζεηο

-

-

-

0

Κεηαθνξέο

-

-

-

0

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

657

4.891

5.547
3.191

Ξξνζζήθεο

325

2.729

137

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

1

65

-

66

-

-

0

3.321

5.028

8.672

Κεηαθνξέο
Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

Απνζβέζεηο

324

Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο

Έμνδα αλάπηπμεο

Ινγηζκηθά

ΤΛΟΙΟ

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

-

932

932

Ξξνζζήθεο

-

10

352

361

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

-

-

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

10

1.283

1.293
1.655

Ξξνζζήθεο

20

1.284

351

Αλαπξνζαξκνγή

-

-

-

-

Κεηψζεηο

-

-

-

0

20

1.293

1.634

2.948

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008

-

318

3.884

4.202

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009

-

647

3.608

4.254

Αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

304

2.027

3.394

5.725

Τπόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
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6.20.2. Σξόπνο απόζβεζεο γηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία
Νη κέζνδνη απφζβεζεο, νη σθέιηκεο δσέο ή νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ
παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Σξόπνο απόζβεζεο γηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία
Ρξφπνο
Κέζνδνο
Αξ.
Θαηεγνξία Άπισλ Πηνηρείσλ
παξαθνινχζεζεο
Απφζβεζεο
Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο
1
Θφζηνο
Πηαζεξή
ηδηνθηεζίαο
2
Έμνδα αλάπηπμεο
Θφζηνο
Πηαζεξή
3
Ινγηζκηθά
Θφζηνο
Πηαζεξή

Ωθέιηκε Εσή (έηε)
Απφ
Έσο

Ππληειεζηέο Απφζβεζεο
Απφ
Έσο

20

30

3%

5%

5
5

30
20

3%
5%

50%
20%

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο.
6.20.3. εκαληηθά πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία
Ξιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκαληηθά Ξεξηνξηζκέλεο Γηάξθεηαο Άπια ζηνηρεία παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα.
εκαληηθά πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο άπια ζηνηρεία
Αξ.
Άπιν Πηνηρείν
Αλήθεη ζε:
Ινγηζηηθή Αμία ηέινπο
1
Ινγηζκηθά
Κεηξηθή
3.394

Έμνδα αλάπηπμεο λέσλ
πξντφλησλ

2

Κεηξηθή

2.027

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ζηνηρείνπ
Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ.
Έμνδα αλάπηπμεο λέαο ζεηξάο πξντφλησλ θαη ήδε
πθηζηάκελσλ.
Ρα άπια πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΙΞ 38,
ήηνη:
- θίζηαηαη ηερληθή δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ λέσλ
πξντφλησλ
- Ξξφζεζε δηνίθεζεο γηα νινθιήξσζε ησλ πξντφλησλ
- Ζ αμία αξρηθά ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο θηήζεο, φπσο
απηφ θαηαγξάθεηαη ινγηζηηθά. Πηε ζπλέρεηα επεηδή αθνξά
εζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελν άπιν ζηνηρείν, εθαξκφδεηαη ην
ΓΙΞ 36 γηα έιεγρν απνκείσζεο.
- Θα εηζξεχζνπλ νθέιε ζηελ εηαηξεία κε ηελ πψιεζε ησλ
πξντφλησλ ζηηο ήδε πθηζηάκελεο αγνξέο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη.

5.421

6.21.

Γεσξγία

6.21.1. Οκάδεο Βηνινγηθώλ ηνηρείσλ
Νξηζκέλεο θαη' αξρήλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα βηνινγηθά ζηνηρεία, πνπ εληάζζνληαη ζην ΓΙΞ 41, γηα λα θαηαλνεζεί ην
πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Οκάδεο Βηνινγηθώλ ηνηρείσλ
Αξ.
1
2
3
4
5
6
7

Νκάδεο Βηνινγηθψλ Πηνηρείσλ
Θειάδνληα
Αλαπηπζζφκελα
Ξξνπαρπλφκελα
Ξαρπλφκελα
Δπηινγήο
Σνηξνκεηέξεο
Θάπξνη

Γξαζηεξηφηεηα ζε:
Όκηιν
Όκηιν
Όκηιν
Όκηιν
Όκηιν
Όκηιν
Όκηιν

Ωξηκφηεηα
Αλψξηκα Κφλν
Αλψξηκα Κφλν
Ώξηκα θαη Αλψξηκα
Ώξηκα Κφλν
Ώξηκα θαη Αλψξηκα
Αλψξηκα Κφλν
Αλψξηκα Κφλν

Γηάξθεηα
Γηαξθή Κφλν
Γηαξθή Κφλν
Γηαξθή θαη Αλαιψζηκα
Αλαιψζηκα Κφλν
Γηαξθή θαη Αλαιψζηκα
Γηαξθή Κφλν
Γηαξθή Κφλν

6.21.2. Σξόπνο απνηίκεζεο ζε εύινγεο αμίεο
Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κείνλ ηα θφζηε δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ,
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.

Σξόπνο απνηίκεζεο ζε εύινγεο αμίεο
Αξ.
Νκάδεο Βηνινγηθψλ Πηνηρείσλ
1
Θειάδνληα
2
Αλαπηπζζφκελα
3
Ξξνπαρπλφκελα
4
Ξαρπλφκελα
5
Δπηινγήο
6
Σνηξνκεηέξεο
7
Θάπξνη

Βάζεη
Βάζεη
Βάζεη
Βάζεη
Βάζεη
Βάζεη
Βάζεη

Κέζνδνο απνηίκεζεο ζε εχινγεο αμίεο
ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δσνεκέξεο αλάπηπμεο
ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δσνεκέξεο αλάπηπμεο
ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δσνεκέξεο αλάπηπμεο
ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δσνεκέξεο αλάπηπμεο
ησλ επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά δσνεκέξεο αλάπηπμεο
επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά ηεκάρην
επηθξαηνπζψλ ηηκψλ αλά ηεκάρην
74
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6.21.3. Κεηαβνιέο βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ κε αλαπξνζαξκνγή
Νη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε ζηα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΙΞ 41, θαζψο θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηε θίλεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
1/1 - 31/12/2010
Όκηινο
Δχινγε αμία βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαξμεο
πεξηφδνπ

1/1 - 31/12/2009

Δηαηξεία

Όκηινο

Δηαηξεία

5.738

3.090

Αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο

-

-

-

264

Ξσιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο

-

-

(1.117)

(573)

(11.948)

(6.677)

(12.505)

(8.055)

5.100

2.671

5.738

3.090

11.311

6.257

12.736

8.128

11.948

6.677

13.623

8.364

(637)

(420)

(887)

(236)

Κεηαθνξά ζην ζθαγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
Δχινγε αμία βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιήμεο
πεξηφδνπ
Θέξδε (δεκίεο) από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
κείνλ ην εθηηκώκελν ζην ηόπν ηεο πώιεζεο θόζηνο
ησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

6.625

3.326

Δλζσκαησκέλα ζε :
Ξσιήζεηο
Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

1/1 - 31/12/2010
Όκηινο
Θέξδε (δεκίεο) απφ κεηαβνιή εχινγεο αμίαο κελφλησλ
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κείνλ Θφζηνο εθηξνθήο κελφλησλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνηειέζκαηα ρξήζεο κελόλησλ βηνινγηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

1/1 - 31/12/2009

Δηαηξεία

Όκηινο

Δηαηξεία

(4.795)

(2.934)

(887)

(236)

(5.432)

(3.353)

(13.477)

(7.924)

(5.432)

(3.353)

(14.364)

(8.160)

1/1 - 31/12/2010
Όκηινο

1/1 - 31/12/2009

Δηαηξεία

Όκηινο

Δηαηξεία

Εψληα Εψα Αλψξηκα πξνο ζθαγή

16.489

9.693

19.278

10.325

Εψληα Εψα Ώξηκα πξνο ζθαγή

14.600

6.889

18.773

11.452

31.089

16.582

38.051

21.777

ύλνιν Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνύ

6.22.

πλελώζεηο

Πηηο 4/10/2010 απνθηήζεθε ην πιένλ 30% ηεο θνηλνπξαμίαο ―Creta Farms USA LLC‖ πνπ ζπκκεηείρε ε κεηξηθή εηαηξεία θαηά
50%.
Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλέλσζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» πξνέθπςε επελδπηηθφ
απνηέιεζκα (θέξδνο) χςνπο 2.918 ρηι. € κέζσ ηεο επηκέηξεζεο ησλ ήδε θαηερφκελσλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ζε
εχινγε αμία.
Ξαξάιιεια ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζρεκαηίζηεθε ππεξαμία πνζνχ € 7.721 ρηι. Ζ ππεξαμία απηή ππφθεηηαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΙΞ 36 πνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο. Ρα θαζαξά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ε νξηζηηθή ππεξαμία πνπ πξνέθπςε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
Δλεξγεηηθό
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν ελεξγεηηθνύ

83
1.005
440
1.528
73
112
37
117
340
1.868
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Τπνρξεώζεηο
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο

4.204
4.204

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο

354
354
4.558

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Θαζαξά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνθηήζεθαλ

(2.690)

Δύινγε αμία αληαιιάγκαηνο
Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (20%) αλαινγηθά
Δύινγε αμία ηνπ ήδε θαηέρνληνο 50%

1.751
(538)
3.819

Τπεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε

7.722

Ζ ππεξαμία πνπ αλαγλσξίζηεθε αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαβεβαίσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηεο
ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά.
Πεκεηψλεηαη πσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο ζπλππνινγίζηεθε θαη ελδερφκελν αληάιιαγκα
χςνπο 437 ρηι. € ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζε πεξίπησζε επίηεπμεο θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.
Ζ Δηαηξεία «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο Ππγρσλεχζεσο δη’ απνξξνθήζεσο
ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΗΑ».
Ζ Ππγρψλεπζε ελεθξίζε δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ Θ2 – 11893/30.12.2010 Απνθάζεσο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηηο απφ 02.11.2010 θαη 27.12.2010 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ
ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ. 2 θαη 69 έσο 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993.
Ζ σο άλσ εγθξηηηθή απφθαζε θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Α.Δ. & Ξίζηεσο ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο ηελ 31.12.2010 θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο πεξεζίαο
δηαβηβάζζεθε πξνο δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.
Ωο πξνο ηελ απνξξνθεζείζα Δηαηξεία «CRETA FARM INTERNATIONAL ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηε
δηαγξαθή απηήο απφ ην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνηθήζεσο Οεζχκλεο,
ε θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ελ ιφγσ πεξεζίαο έιαβε ρψξα ηελ
31.12.2010.
Πε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο επί απνξξνθήζεσο ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε Ππγρψλεπζε δη’
απνξξνθήζεσο δελ απαηηήζεθε ε ζχγθιεζε Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Δηαηξεηψλ, δελ ππήξμε κεηαβνιή
ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο (απνξξνθνχζαο) Δηαηξείαο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» θαη εληεχζελ νχηε θαη έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ.

6.23.

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο

6.23.1. Δκθάληζε ππνινίπνπ "ηελ Δύινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ" ινγαξηαζκώλ ηνπ ελεξγεηηθνύ
Δκθάληζε ππνινίπνπ "ηελ Δύινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ" ινγαξηαζκώλ ηνπ ελεξγεηηθνύ
Θαηεγνξία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ
Όκηινο
Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ
Αξ.
Πηνηρείσλ Πηελ Δχινγε Αμία Κέζσ
εκθαλίδεηαη
31/12/2010
31/12/2009
Απνηειεζκάησλ
Α
Από ηελ αξρηθή Αλαγλώξηζε

31/12/2009

1

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

123

583

93

68

2

Θαηαζέζεηο Όςεσο ζε €

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

4.086

4.397

2.986

3.638

3

Θαηαζέζεηο φςεσο ζε Μέλν Λφκηζκα

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Κεξηθό ύλνιν
Β

Δηαηξία
31/12/2010

233

4

226

4

4.442

4.984

3.305

3.710

Γηα Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε
Κεξηθό ύλνιν
Γεληθό ύλνιν

-

-

-

-

-

-

-

-

4.442

4.984

3.305

3.710
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6.23.2. Δκθάληζε Γαλείσλ θαη Απαηηήζεσλ
πάξρνπλ Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα ζαλ "Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο" ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39, γηα
ηα νπνία δελ εκθαλίδεηαη δηαθεθξηκέλα ην ζχλνιφ ηνπο ζην ελεξγεηηθφ. Ρν ζχλνιν ηεο αμίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη νη
ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηεινχλ "Γάλεηα
θαη Απαηηήζεηο"

Αξ.
1

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

3

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

4

Ξειάηεο θαη Ινηπέο
Απαηηήζεηο
Ξειάηεο θαη Ινηπέο
Απαηηήζεηο
Ξειάηεο θαη Ινηπέο
Απαηηήζεηο
Ξειάηεο θαη Ινηπέο
Απαηηήζεηο
Ινηπέο απαηηήζεηο

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ινηπέο απαηηήζεηο

5

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα

6

Σξεψζηεο Γηάθνξνη

Όκηινο

Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ
εκθαλίδεηαη

Δηαηξία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

16.114

15.912

20.387

17.232

8.593

5.115

8.209

4.790

91

600

91

576

115

84

102

71

Δκπνξηθέο
Δκπνξηθέο
Δκπνξηθέο
Δκπνξηθέο

ύλνιν

1.607

3.970

1.207

3.351

26.520

25.681

29.997

26.020

6.23.3. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Θαηεγνξία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ πνπ
Ινγαξηαζκφο Δλεξγεηηθνχ πνπ
Αξ.
είλαη "Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
εκθαλίδεηαη
κέζα"
1
Θξεηηθή Γηαηξνθή Α.Δ
Ινηπέο Δπελδχζεηο

Όκηινο

Δηαηξία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

13

13

13

13
28

2

Γηελεθήο πιεξνθνξηθή Α.Δ

Ινηπέο Δπελδχζεηο

28

28

28

3

Η.F.S Helllas Ππζηήκαηα

Ινηπέο Δπελδχζεηο

15

15

15

15

56

56

56

56

ύλνιν

Νη κεηνρέο ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα ελεξγφ αγνξά. Θαζψο ε εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ
εηαηξεηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, νη επελδχζεηο απηέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο ηνπο.
6.23.4. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζην απνζβεζκέλν θόζηνο
πάξρνπλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην Θφζηνο, γηα ηα νπνίεο δελ εκθαλίδεηαη δηαθεθξηκέλα
ην ζχλνιφ ηνπο ζην παζεηηθφ. Ρν ζχλνιν ηεο αμίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Δκθάληζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ ζην Απνζβεζκέλν Θόζηνο
Θαηεγνξία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ
πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην Θφζηνο

Αξ.

Όκηινο

Ινγαξηαζκφο Ξαζεηηθνχ πνπ
εκθαλίδεηαη

Δηαηξία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

1

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο

21.803

18.998

21.801

18.998

2

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο

14.528

13.337

14.001

12.283

4

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο

21.837

13.432

21.208

13.154

6

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (Κεηαρξνλνινγεκέλεο)

Καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο
ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο
ππνρξεψζεηο

9.429

7.969

8.447

6.989

67.597

53.736

65.457

51.424

ύλνιν

6.23.5. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (ζηαζκηζκέλα κέζα επηηόθηα)
ηαζκηζκέλα κέζα επηηόθηα
Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο

4.2%

6.23.6. Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Πηελ πεξίνδν ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ επίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα θαηά θαηεγνξία ζηνηρείσλ, εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Αξ.

1

Θαηεγνξία Σξεκαηννηθνλνκηθψλ
Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινγαξηαζκφο ζηνλ Ηζνινγηζκφ

Όκηινο
31/12/2010

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

Δηαηξία
31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

735

735

556

556

735

735

556

556
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ΟΚΗΙΟ - Θίλεζε ινγαξηαζκώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Θίλεζε ινγαξηαζκψλ Ξξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινγαξηαζκφο ζηνλ Ηζνινγηζκφ
Αξ.
Ινγαξηαζκφο Ξξφβιεςεο
πνπ πεξηιακβάλεηαη
πφινηπν
Αληηζηξνθέο
Ινηπέο
πφινηπν
Ξξνβιέςεηο
Έλαξμεο
πξνβιέςεσλ
θηλήζεηο
ιήμεο
1

Ξξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο
Απαηηήζεηο

735

1

-

-

736

735

1

-

-

736

ΔΣΑΗΡΔΗΑ - Θίλεζε ινγαξηαζκώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Θίλεζε ινγαξηαζκψλ Ξξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινγαξηαζκφο ζηνλ Ηζνινγηζκφ
Αξ.
Ινγαξηαζκφο Ξξφβιεςεο
πνπ πεξηιακβάλεηαη
πφινηπν
Αληηζηξνθέο
Ινηπέο
πφινηπν
Ξξνβιέςεηο
Έλαξμεο
πξνβιέςεσλ
θηλήζεηο
ιήμεο
1

Ξξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο
Απαηηήζεηο

556

-

-

-

556

556

-

-

-

556

Ζ εηαηξία δελ έρεη ιάβεη ελέρπξα επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ
ηεο.
6.23.7. ηνηρεία θαηά θίλδπλν
Νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαηά θίλδπλν, παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ν Όκηινο θαηέρεη επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ
εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ν θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηεη απφ
ηελ ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ ησλ Ζ.Ξ.Α. έλαληη ηνπ επξψ. Ξαξνιαπηά, ηα κεγέζε δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ψζηε ν Όκηινο λα
εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν.
Αλάιπζε επαηζζεζία θηλδχλνπ επηηνθίνπ
Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε
καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ
επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.
Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο επηπηψζεηο ζηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο απφ πηζαλέο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα, ζεσξψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. Ν πίλαθαο παξνπζηάδεη
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζε πνζνζηφ -2 % (επλντθφ ζελάξην) θαη +2% (αξλεηηθφ ζελάξην). Πηελ παξαθάησ
αλάιπζε δελ πεξηιακβάλεηαη ε ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο.
Κεηαβνιή κέζνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ
Δπίδξαζε ζηα θέξδε πξν θφξσλ
Δπίδξαζε ζηελ θαζαξή ζέζε

ΟΚΗΙΟ
-2,0%
2,0%

ΔΣΑΗΡΗΑ
-2,0%
2,0%

-616.168
-468.288

-605.606
-468.288

616.168
468.288

605.606
468.288

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα ή νκνινγίεο.
Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία(κέζα)
ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο:
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Αξ.

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
1

Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε

2

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία

3

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

4

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε κέζσ
απνηειεζκάησλ

Όκηινο
31/12/2010

Δηαηξεία
31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

-

-

-

-

57

57

57

57

26.520

25.681

29.997

26.020

4.442

4.984

3.305

3.710

31.020

30.722

33.359

29.787
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6.23.8. Παξάγσγα Πξντόληα
Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ην
Γνιάξην ΖΞΑ. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, απφ ππνρξεψζεηο ζε μέλν
λφκηζκα, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο. Ν Όκηινο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ - Γνιαξίνπ Ζ.Ξ.Α., ρξεζηκνπνηεί
πξνζεζκηαθέο πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο αλνηθηήο εθηέιεζεο (flexible forwards), εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηηκή ηνπ Γνιαξίνπ
θαη ζπλεπψο κεηψλνληαο ηελ έθζεζε ζηνλ ζρεηηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
Ζ Νλνκαζηηθή Αμία ησλ Ξξνζεζκηαθψλ Ξξάμεσλ Ππλαιιάγκαηνο ηελ 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε ρηι $1.000 ρηι. θαη δηάξθεηά
ηνπο είλαη κέρξη θαη 3 κήλεο, έσο ηελ 31ε Καξηίνπ 2011.
Ρα παξάγσγα θαηαηάζζνληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ («Βξαρππξφζεζκα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία») ή σο
ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ («Βξαρππξφζεζκεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεψζεηο »). Ρν ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο ελφο
παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο θαηαηάζζεηαη σο θπθινθνξνχλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ιφγσ ηνπ φηη ε αληηζηάζκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ κελψλ, κέρξη θαη ηελ 31/03/2011.
Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζα κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηελ
πεξίνδν ή ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηζηάζκηζε επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Ζ εχινγε αμία ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ έρεη εθηηκεζεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ιήμεο
πεξηφδνπ αλαθνξάο.
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Νκηινο
31/12/2010 31/12/2009

Ξξνζεζκηαθή πξάμε ζπλ/ηνο (flexible forward)
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (απαίηεζε)
Ξξνζεζκηαθή πξάμε ζπλ/ηνο (flexible forward)
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ππνρξέσζε)
Θαζαξή αμία παξαγψγσλ
Ξνζά πνπ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα

6.24.

Δηαηξεία
31/12/2010 31/12/2009

748.391

-

748.391

-

707.114

-

707.114

-

41.277

-

41.277

-

Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο

6.24.1. Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη πεγέο εζόδσλ
Νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ηα θξηηήξηα δηακφξθσζήο ηνπο θαη ηα βαζηθά πξντφληα ηνπο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
Σνκείο, θξηηήξηα δηάθξηζεο
Ρίηινο ηνκέα
Θξηηήξηα δηάθξηζεο
Βαζηθά πξντφληα

Σνηξνηξνθηθή
- Ξαξαγσγή δψλησλ δψσλ πξνο
πψιεζε ή πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
Βννεηδή

Ρίηινο ηνκέα

Αιιαληνβηνκεραλία

Θξηηήξηα δηάθξηζεο

- Ξαξαγσγή πξντφλησλ

Βαζηθά πξντφληα

Αιιαληηθά

6.24.2. Έζνδα θαηά ηνκέα
Ρα έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο ζηελ πεξίνδν, θαηά ζεκαληηθφ πξντφλ ή ππεξεζία, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά απνηηκνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ν ίδηνο πνπ
απηά απνηηκνχληαη θαη γηα ηνπο ηνκείο.
Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο θαηά πξντόλ
Αξ.
Ξξντφλ ή πεξεζία
1
Αιιαληηθά
2
Βννεηδή
ύλνια

Όκηινο
91.031
15.604
106.636

Δηαηξεία
88.611
10.920
99.531

6.24.3. Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζεκαληηθή ρώξα
Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Έζνδα θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρώξα
Αξ.
Γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ρψξα
1/1 – 31/12/2010
1
Διιάδα
104.215
2
Θχπξνο
1.514
3
Ηζπαλία
91
4
Ακεξηθή
815
ύλνια
106.636
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6.24.4. Κε ύπαξμε πειάηε κε ζπκκεηνρή >10% ζηα ζπλνιηθά έζνδα
Θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ νκίινπ, κε ηελ έλλνηα πνπ νξίδνληαη ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 8, δελ ζπκκεηέρεη ζηα ζπλνιηθά έζνδα κε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%.
6.24.5. πκθσλίεο κεγεζώλ θαηά ηνκέα θαη αλαιύζεηο
Πηε ζπλέρεηα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε ηεο εθδφηξηαο ζε πεξηνδηθή βάζε.
Γηα ηα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα, ππνινγίδνληαη θαη ελδνηνκεαθέο ζπλαιιαγέο πνπ απαιείθνληαη γηα ηε ζπκθσλία κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Όκηινο
Ππκθσλία κεγεζψλ θαηά ηνκέα θαη αηηηνιφγεζε δηαθνξψλ.
Αξ.
Ρνκέαο
Ξσιήζεηο
1
Αιιαληνβηνκεραλία
91.031
2
Σνηξνηξνθηθή
15.604
ύλνια
106.636

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
3.610
(3.604)
5

Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ
1.328
(2.253)
(925)

1.690
104.945

5

(924)

104.945
-

5
-

(924)
-

Δηαηξεία
Ππκθσλία κεγεζψλ θαηά ηνκέα θαη αηηηνιφγεζε δηαθνξψλ.
Αξ.
Ρνκέαο
Ξσιήζεηο
1
Αιιαληνβηνκεραλία
88.611
2
Σνηξνηξνθηθή
10.920
ύλνια
99.531

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
5.265
(1.489)
3.775

Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ
2.983
(1)
2.982

99.531

3.775

2.983

99.531
-

3.775
-

2.983
-

Κείνλ:

Δλδνηνκεαθέο ζπλαιιαγέο - απαινηθέο
Τπόινηπν

Κείνλ:

Ξνζφ ζηηο θαηαζηάζεηο
Γηαθνξά

Κείνλ:

Δλδνηνκεαθέο ζπλαιιαγέο - απαινηθέο
Τπόινηπν

Κείνλ:

Ξνζφ ζηηο θαηαζηάζεηο
Γηαθνξά
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7. ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΗ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΙΙΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΔΘΛΗΘΑ ΟΡΓΑΛΑ
Mε 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.

7.1. Γνκή Οκίινπ
Γνκή Οκίινπ
Γηα ζπγαηξηθέο, Ππγγελείο, Θνηλνπξαμίεο
Αξ.

Δπσλπκία Δηαηξίαο Νκίινπ

Πρέζε κε ηελ
Δθδφηξηα

Σψξα έδξαο

Δθδίδεη
Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο;

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο

Ρξφπνο ελνπνίεζεο ζηελ
εθδφηξηα

1

ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.

Δθδφηξηα

Διιάδα

Λαη

-

2

ΡΔΡΝΦΑΟΚΑ Α.Δ.

Θπγαηξηθή

Διιάδα

Λαη

95%

Νιηθή Δλνπνίεζε

3

ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Δ.

Θπγαηξηθή

Διιάδα

Λαη

98%

Νιηθή Δλνπνίεζε

4

Creta Farm Cyprus LTD

Θπγαηξηθή

Θχπξνο

Λαη

100%

Νιηθή Δλνπνίεζε

5

Creta Farm Espana SL

Θνηλνπξαμία

Ηζπαλία

Λαη

50%

Αλαινγηθή ελνπνίεζε

6

Creta Foods SA

Θπγαηξηθή

Ινπμεκβνχξγν

Λαη

100%

Νιηθή ελνπνίεζε

7

Creta Farms LTD

Θπγαηξηθή

Θχπξνο

Λαη

80%

Νιηθή ελνπνίεζε

8

Creta Farms Nordic AB

Θνηλνπξαμία

Πνπεδία

Λαη

50%

Αλαινγηθή ελνπνίεζε

9

Creta Farms USA, LLC

Θπγαηξηθή

ΖΞΑ

Λαη

80%

Νιηθή ελνπνίεζε

7.2. πλέλσζε “Creta Farms USA, LLC”
Πηηο 4/10/2010 απνθηήζεθε ην πιένλ 30% ηεο θνηλνπξαμίαο «Creta Farms USA LLC‖πνπ ζπκκεηείρε ε κεηξηθή εηαηξεία θαηά
50%. Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλέλσζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο» πξνέθπςε επελδπηηθφ απνηέιεζκα
(θέξδνο) χςνπο 2.918 ρηι. € κέζσ ηεο επηκέηξεζεο ησλ ήδε θαηερφκελσλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ζε εχινγε αμία.
Ξαξάιιεια ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζρεκαηίζηεθε ππεξαμία πνζνχ € 7.721 ρηι. Ζ ππεξαμία απηή ππφθεηηαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΙΞ 36 πνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο.

7.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Φνξνινγηθνί έιεγρνη ζε εθθξεκόηεηα
Αξ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Δηαηξία Νκίινπ
ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ.
ΡΔΡΝ-ΦΑΟΚΑ Α.Δ.Γ.Δ.
ΦΑΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Α.Β.Δ.Δ.
Creta Farm (Cyprus) LTD
Creta Farms USA, LLC
Creta Farms España, S.L.
Creta Foods SA
Creta Farms LTD
Creta Farms Nordic AB

Ζκεξνκελία κέρξη ηελ
νπνία έρεη ειεγρζεί
θνξνινγηθά
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2007
-

7.4. Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Ρα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αθνξνχλ ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο πνζά αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 16, επεξεαζκέλα θαηά ηνλ αλαινγνχλ αλαβαιιφκελν θφξν. Πε επίπεδν νκίινπ, αθνξνχλ ζε
αλαπξνζαξκνγή ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, θαζψο θαη επίδξαζε ζηα ίδηα
θεθάιαηα απφ ηε ζηαδηαθή απφθηεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηε
ζεκείσζε 6.1.8 θαη 6.22.
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7.5. Δκπξάγκαηα βάξε
Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε σο εμήο:
Θπγαηξηθέο: πνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο πνζνχ 3.815 ρηι. € γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ

7.6. Ινηπέο ζεκεηώζεηο
Πεκεηψλεηαη επίζεο:
1. Νη ηπρφλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.
2. Ρα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε θπθινθνξία.
3. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ.
4. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ. Ρφζν ζηα δεκνζηεπφκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο πεξηφδνπ φζν θαη
ζηελ νηθνλνκηθή έθζεζε.
5. Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
6. Αθνινπζψληαο κηα ζηαζεξή ζηξαηεγηθή δηεζλνχο αλάπηπμεο θαη παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο, ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηελ
δηαδηθαζία ζχζηαζεο θνηλνπξαμηψλ (Joint Ventures) κε ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο παγθνζκίνπ εκβέιεηαο, ζε ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
7. Θακία εηαηξεία ηνπ Νκίινπ δελ θαηέρεη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2010.
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Δ. ηνηρεηά θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο 2010
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Σ. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/2005

Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/2005
Ζκεξνκελία
Αλαθνηλψζεηο
30/11/2010
ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ
30/11/2010
Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ Δλλεακήλνπ 2010
29/11/2010

Αλαθνίλσζε Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο «ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ» & «Creta Farm International Ππκκεηνρψλ Α.Δ".

12/10/2010
6/10/2010
27/9/2010
7/9/2010
31/8/2010
31/8/2010
4/8/2010
4/8/2010
30/6/2010
30/6/2010
4/6/2010

Αλαθνίλσζε ζπγρψλεπζεο ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ Α.Β.Δ.Δ κε Creta Farm International Ππκκεηνρψλ Α.Δ.
Λέα επνρή Creta Farms κε δηεχξπλζε παξνπζίαο
ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ Λ.3556/2007
Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 07.09.2010
ΠΣΝΙΗΑΠΚΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ Α ΔΜΑΚΖΛΝ 2010
Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ A Δμακήλνπ 2010
Αλαθνίλσζε
Ξξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζηηο 7.9.2010
Γλσζηνπνίεζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο κεξίζκαηνο / πιεξσκήο κεξίζκαηνο
Απνθάζεηο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 30.6.2010
Ξξναλαγγειία Γεληθήο Ππλέιεχζεο

31/5/2010

Αλαθνίλσζε γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ Ππλνπηηθψλ Πηνηρείσλ θαη Ξιεξνθνξηψλ ηεο πεξηφδνπ 01.01-31.3.2010

31/5/2010
31/5/2010
28/5/2010
20/5/2010

Πρνιηαζκφο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ ΑΡξηκήλνπ 2010
Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Απνηειεζκάησλ 1νπ Ρξηκήλνπ 2010
Αλαθνίλσζε δηαθνπήο ζπγρψλεπζεο ζπγαηξηθψλ
ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ ΓΗΑΘΝΞΖΠ ΑΞΝΠΣΗΠΖΠ ΘΙΑΓΝ ΔΟΩΘΟΔΡΑ ΑΒΔΡΔ
Δλεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ απφ ηελ ΘΟΔΡΑ ΦΑΟΚ ΑΒΔΔ γηα αλαθνίλσζε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο

22/4/2010
8/4/2010

Δλεκέξσζε επελδπηηθνχ θνηλνχ, κε αθνξκή πξφζθαηε δεκνζηφηεηα αλαθνξηθά κε ηα πξντνληα "ΔΛ ΔΙΙΑΓΗ"

31/3/2010
31/3/2010
25/1/2010
25/1/2010
22/1/2010
19/1/2010
19/1/2010

Πρνιηαζκφο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ 2009
Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ Έηνπο 2009
Αλαθνίλσζε
Αλαθνίλσζε Οπζκηδφκελεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Λ. 3556/2007
Αλαθνίλσζε Οπζκηδφκελεο Ξιεξνθνξίαο Λ.3556/2007
Γηεπθξηλήζεηο επί δεκνζηεπκάησλ
Αλαθνίλσζε Οπζκηδφκελεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Λ.3556/2007
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