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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τις οικονοµικές καταστάσεις
Επωνυµία
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν τον Όµιλο που η µητρική εταιρία έχει την επωνυµία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".

Έδρα
Η "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ" έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα (Ρέθυµνο) τον Οκτώβριο του 1979 και η έδρα
της βρίσκεται στο ∆ήµο Αρκαδίου Ρεθύµνης, 15ο Χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ρεθύµνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 74100, Θέση Λατζιµάς).

Ποιόν αφορούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και οι Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις της
Μητρικής Εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.".

Περίοδος και νόµισµα
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση από 1/3/2010 µέχρι 31/3/2010. Τα ποσά εµφανίζονται σε αυτές σε χιλιάδες €,
εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τη χρήση 2009 (1/1 – 31/3/2009 & 31/12/2009).

Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ
Έχουν εφαρµοστεί στο σύνολό τους όλα τα ∆ΠΧΑ που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ισχύ στη χρήση 2009.

Αντικείµενο και δραστηριότητες
Αναλυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όµιλος είναι:
1. H εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ζώων προέλευσης εσωτερικού ή
εξωτερικού και η λειτουργία και εκµετάλλευση σφαγείου αυτών.
2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη,
αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία νωπού, εψυγµένου και κατεψυγµένου κρέατος, συναφών ειδών, προϊόντων ή
υποπροϊόντων αυτού, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων.
3. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη,
αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ψαριών, αλιευµάτων και υδρόβιων οργανισµών κάθε είδους, γόνου υδρόβιων
οργανισµών κάθε είδους, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων.
4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση,
εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία ελαιολάδου και ελαίων, καφέ και ροφηµάτων, κρασιού, οίνου, ρακής, τσικουδιάς,
ρακόµελου, ούζου, τσίπουρου, ποτών και ηδύποτων κάθε είδους, οινοπνευµατωδών ή µη, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων
αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων.
5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη,
αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία κτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και εξειδικευµένων τροφών και πάσης φύσεως
αγροτικών προϊόντων, βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/ µεθόδων καλλιέργειας, κατεψυγµένων ή µη τροφίµων, αρτοσκευασµάτων,
ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκισµάτων και γλυκών, παντός είδους γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ειδών διατροφής γενικότερα, καθώς και των σχετικών πρώτων υλών και πάσης φύσης καταναλωτικών
αγαθών.
6. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων και µονάδων βιολογικού καθαρισµού, παραγωγής οργανικού λιπάσµατος,
λιπασµατοποίησης απορριµµάτων, αδρανοποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων (στερεών και υγρών) των
εγκαταστάσεων και µονάδων της Εταιρίας, και η εκµετάλλευση, διακίνηση, εµπορία και παροχή σχετικών υπηρεσιών αναφορικά µε τα πάσης
φύσεως προϊόντα και υποπροϊόντα, που συνεπάγεται η λειτουργία και διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων και µονάδων,
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση ή και πώληση.
7. Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικού τοµέα (ενδεικτικά ανέγερση κτιρίων, επισκευές κλπ.).
8. Η δραστηριοποίηση στο χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και ειδών διατροφής και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, προώθηση,
αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκµετάλλευση και εµπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων απαραίτητων για τη λειτουργία και
εκµετάλλευση χώρων εστίασης και διατροφής (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος).
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9. Η έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση, βελτίωση, προώθηση, παραχώρηση, παροχή σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών και
εκπαίδευσης, και εµπορία σύγχρονων ή/και καινοτόµων µεθόδων και τεχνογνωσίας καλλιέργειας, πάχυνσης, παραγωγής, επεξεργασίας,
συσκευασίας, κατάψυξης, προώθησης, εκµετάλλευσης, διαχείρισης και εµπορίας όλων των αντικειµένων της Εταιρίας, µέσα στο πλαίσιο του
σκοπού αυτής.

Συνέχιση της δραστηριότητας
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Κατά την εκτίµηση της
διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αµφισβητεί την ορθότητα εφαρµογής αυτής της αρχής.

Ακριβοδίκαιη εικόνα
Η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, τη
χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της εταιρίας και του οµίλου.

Προτεινόµενο µέρισµα
Η διοίκηση, από τα κέρδη της χρήσης, που έχουν µεταφερθεί σε πίστωση της καθαρής θέσης, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, τη διανοµή συνολικού µερίσµατος 649 χιλ. €, που αντιστοιχεί σε 0,022 €, ανά µετοχή. Η απόφαση για τη διανοµή των µερισµάτων
είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

∆οµή σηµειώσεων
Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την αλλαγή στη δοµή των Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, ώστε αυτές
να συνάδουν πλήρως µε το πνεύµα των ∆.Π.Χ.Α. Η παρούσα δοµή δίνει πληρέστερη πληροφόρηση στους ενδιαφερόµενους αναγνώστες και
εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και των αποφάσεων των εποπτικών οργάνων.
Πλέον, οι σηµειώσεις είναι οργανωµένες συστηµατικά, µε τρόπο που ο αναγνώστης να µπορεί µε ευχέρεια να αντλήσει τις πληροφορίες που
επιθυµεί. ∆οµούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόµενο έχουν ως εξής:
1) Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισµένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν από το ∆.Λ.Π. 1 "Παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων".
2) Οικονοµικές Καταστάσεις: Εµφανίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
3) Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται.
4) Κίνδυνοι: ∆ίνονται ορισµένες βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους κατά κατηγορία
5) Ανάλυση υπολοίπων οικονοµικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων.
6) Γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς.
7) Άλλες γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων και δυνατότητα τροποποίησης
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στις 29 Μαρτίου 2010. Το ανώτατο όργανο της
εταιρίας για την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία έχει δικαίωµα τροποποίησής τους.

Εταιρεία µε περιορισµένη χρονική διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της λήγει το 2029.
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί µόνο απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων, µε
καταστατική απαρτία και πλειοψηφία.
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2. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1. Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι αποτίµησης για τα αποθέµατα
Λογιστικές πολιτικές
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται για τα αποθέµατα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Λογιστικές αρχές για τα αποθέµατα
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Αποτίµηση αποθεµάτων

2

Αποτίµηση σε Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία

3

Υποτίµηση πρώτων υλών

4

Προβλέψεις υποτίµησης και αντιστροφή τους

5

Μερισµός Σταθερών Γενικών Εξόδων
Παραγωγής

6

Μερισµός Μεταβλητών Γενικών Εξόδων
Παραγωγής

7

Κόστος συµπαραγώγων

8

Αποτίµηση υποπροϊόντων και υπολλειµµάτων

9

Κόστος δανεισµού και κόστος αποθεµάτων

10

Κόστος αποθεµάτων βιολογικών στοιχείων
µετά τη συγκοµιδή

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Τα αποθέµατα αποτιµούνται καταρχήν στο τέλος της χρήσης, κατά είδος ή οµάδα
συγγενών ειδών, στη µικρότερη τιµή µεταξύ του Κόστους τους και της Καθαρής
Ρευστοποιήσιµης Αξίας τους.
Εδικά για τα Βιολογικά στοιχεία, για τα οποία ο κίνδυνος µη διάθεσης είναι αµελητέος,
γιατί υπάρχουν συµβόλαια, εγγυήσεις κ.λ.π., αποτιµούνται σε Καθαρή
Ρευστοποιήσιµη Αξία.
Οι πρώτες ύλες κ.λ.π, που ενσωµατώνονται σε προϊόντα, κατ' αρχήν δεν
υποτιµούνται, όσο το προϊόν που θα παραχθεί εκτιµάται ότι θα έχει Κόστος
Αποθεµάτων µικρότερο από την Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία. Αν υπάρξει λόγος
υποτίµησης πρώτων υλών κ.λ.π., αυτή γίνεται στο Κόστος Αντικατάστασης.
Για τα αποθέµατα που έχουν αποτιµηθεί σε Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία διενεργείται
πρόβλεψη υποτίµησης. Κάθε φορά που συντάσσονται Οικονοµικές Καταστάσεις,
εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της
πρόβλεψης.
Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση την κανονική
δυναµικότητα. Αν η πραγµατική παραγωγή αποκλίνει σηµαντικά από την Κανονική
∆υναµικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους µερισµούς ώστε η επιβάρυνση να γίνει
µε βάση την Κανονική ∆υναµικότητα και οι διαφορές να επιδράσουν άµεσα στα
αποτελέσµατα χρήσης και όχι στο κόστος παραγωγής.
Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, µερίζονται µε βάση πραγµατικά δεδοµένα
(µετρήσεις).
Για τα συµπαράγωγα, το συνολικό κόστος µερίζεται λογικά για το κάθε είδος, µε βάση
πάγιες αρχές µερισµού.
Τα Υποπροϊόντα και Υπολλείµµατα, αποτιµούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιµη Αξία
και το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό κόστος των ετοίµων.
Ορισµένα κόστη δανεισµού, επιβαρύνουν το Κόστος Αποθεµάτων, µε βάση τις
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 23.
Τα βιολογικά στοιχεία, µέχρι τη συγκοµιδή, αποτιµούνται στην εύλογη αξία µείον τα
εκτιµώµενα κόστη διάθεσης. Αυτό θεωρείται σαν Κόστος Αποθεµάτων µε βάση το
∆ΛΠ 2.

Μέθοδοι αποτίµησης αξίας κτήσης
Οι µέθοδοι υπολογισµού της αξίας κτήσης, των αποθεµάτων κατά κατηγορία, αναφέρονται στη συνέχεια.
Μέθοδοι υπολογισµού αξίας κτήσης αποθεµάτων
Μέθοδοι Υπολογισµού Αξίας
Αρ.
Κατηγορία Αποθεµάτων
Κτήσης
1
Εµπορεύµατα
Κόστος
2
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Κόστος
3
Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
Κόστος
4
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εύλογη (βιολογικά)
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά
5
Κόστος
συσκευασίας
6
Αναλώσιµα
Κόστος
7
Ανταλλακτικά
Κόστος
8
Είδη συσκευασίας
Κόστος
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Λογιστικές αρχές για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

∆ιορθωτικά και µη διορθωτικά γεγονότα

2

∆ιόρθωση

3

Συνέχιση της δραστηριότητας

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του αναφοράς, αξιολογούνται από τη
διοίκηση µε βάση τις ρυθµίσεις του ∆ΛΠ 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και
"µη διορθωτικά" γεγονότα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µόνο µε τα "διορθωτικά" γεγονότα.
Αν µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την
εφαρµογή αυτής της αρχής.

3.2. Λογιστικές αρχές για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Οι λογιστικές πολιτικές, σε ότι αφορά την αντιµετώπιση σηµαντικών γεγονότων που συνέβησαν στο διάστηµα µεταξύ της
ηµεροµηνίας αναφοράς και της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

3.3. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος
Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος, αναφέρονται στη συνέχεια.

Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήµατος
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις

2

Επίδραση στα αποτελέσµατα και την καθαρή
θέση

3

Λογισµός αναβαλλόµενων απαιτήσεων και
λογιστικές ζηµίες

4

Συντελεστές φόρου

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη
φορολογικά αξία, υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή
υποχρέωση
Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που
λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν στα
ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι οποίοι µεταφέρονται στα
ίδια κεφάλαια µέσω αυτής της κατάστασης.
Αναβαλλόµενες απαιτήσεις λογίζονται µόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν
µελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το συµψηφισµό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για
τις λογιστικές ζηµιές. Σε αυτές υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση,
µόνον αν εκτιµάται ότι στο διάστηµα που αυτές οι ζηµιές είναι φορολογικά
αναγνωρίσιµες, θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη.
Ο τρέχον φόρος υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, ενώ οι
αναβαλλόµενοι φόροι µε το συντελεστή που αναµένεται να υπάρχει, όταν θα
διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις

3.4. Λογιστικές αρχές για ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις της αναφέρονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αρ.
1

2

3

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

Αρχική καταχώριση

Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της.

∆ιαµόρφωση κόστους

Το κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:
α) το αρχικό κόστος και τυχόν
β) κόστη βελτίωσης
γ) κόστη αντικατάστασης
δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις

Αρχικό κόστος

Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει:
α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης
β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική
γ) τυχόν κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού
δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης
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Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και
τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:
- Μηχανήµατα
- Μεταφορικά µέσα
- Έπιπλα και σκεύη
- Εξοπλισµός γραφείων
- Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής
κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:
- Εδαφικές εκτάσεις
- Κτίρια

4

Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται
στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις

5

Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται
σε αξίες αναπροσαρµογής

6

Μέθοδος απόσβεσης

Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης.

Συντελεστές απόσβεσης

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι:
- Κτίρια, από 2%, έως 5%,
- Μηχανήµατα, από 3%, έως 17% ,
- Μεταφορικά µέσα, από 11%, έως 17%,
- Έπιπλα και σκεύη, από 14%, έως 33%
- Εξοπλισµός γραφείων, από 14%, έως 33%.

∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής

Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:
- Κτίρια, από 20 έως 50,
- Μηχανήµατα, από 6 έως 30,
- Μεταφορικά µέσα, από 6 έως 9,
- Έπιπλα και σκεύη, από 3 έως 7,
- Εξοπλισµός γραφείων, από 3 έως 7.

7
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3.5. Λογιστικές αρχές για µισθώσεις
Λογιστικές πολιτικές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Η εταιρία κατέχει πάγια που έχει αποκτήσει µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές αναφέρονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές µισθωτή για χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Πότε υπάρχει χρηµατοδοτική µίσθωση

2

Αρχική καταχώριση

3

∆ιάκριση βραχυπρόθεσµων από
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

4

Κατανοµή µισθωµάτων

5

Αντιµετώπιση παγίων µετά την απόκτηση

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον
εκµισθωτή στο µισθωτή.
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες
Καταβολές Μισθωµάτων µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε
το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης.
Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο
τµήµα που εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Κάθε περίοδο τα µισθώµατα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που µειώνει την υποχρέωση
και "τόκο" που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές
λογιστικές αρχές που τα αφορούν και παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής.

3.6. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα
Για το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, εφαρµόζονται οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές:
Λογιστικές αρχές για τα έσοδα
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

Τι ορίζεται σαν έσοδο

Έσοδα είναι µόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται οι
παρακρατούµενοι φόροι. Για τις διαµεσολαβήσεις, έσοδο είναι µόνο η προµήθεια

2

Πότε υπάρχει πώληση αγαθών

Πώληση αγαθών υπάρχει αν:
α) υπάρχει µεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό
γ) εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί το τίµηµα
δ) το έσοδο και το κόστος µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα

3

Εφαρµογή αρχή τις αντιστοιχίας εσόδων -

Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν µία πώληση συνδέεται και µε

1
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κόστους
4

Οριοθέτηση πωλήσεων υπηρεσιών

5

Οριοθέτηση τόκων, δικαιωµάτων και
µερισµάτων

κόστη
Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, µε βάση το
εκτελεσµένο µέρος.
Για τις υπηρεσίες που λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής ολοκλήρωσης,
εφαρµόζονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ∆ΛΠ 11.
Οι τόκοι λογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, τα δικαιώµατα εφόσον
είναι δουλευµένα σύµφωνα µε τη σύµβαση, τα µερίσµατα όταν δηµιουργείται το
δικαίωµα είσπραξής τους

3.7. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις και ειδικότερα ο χειρισµός των επιχορηγήσεων παγίων,
αναφέρονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Καταχώριση επιχορηγήσεων

2

Επίδραση στην Καθαρή Θέση µέσω των
αποτελεσµάτων

3

Επιχορηγήσεις εξόδων

4

Επιχορηγήσεις παγίων σε µεταβατικούς
λογαριασµούς παθητικού

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα:
α) ότι θα εισπραχθούν και
β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια µέσω των
Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε συσχετικό εσόδου - κόστους
Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης,
ανάλογα µε τη µεταφορά των εξόδων
Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, µεταφέρονται αρχικά σαν "αναβαλλόµενο έσοδο"
(µεταβατικός λογαριασµός παθητικού), και από εκεί τµηµατικά στα έσοδα, ανάλογα
µε την απόσβεση του παγίου

3.8. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού
Η εταιρία το κόστος δανεισµού το αντιµετωπίζει µε βάση τις λογιστικές αρχές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισµού
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Χειρισµός του κόστους δανεισµού

2

Χειρισµός του κόστους δανεισµού

3

Τρόπος κεφαλαιοποίησης

4

Υπολογισµός κόστους για άµεση σχέση
κόστους και στοιχείου

5

Υπολογισµός κόστους αν δεν υπάρχει άµεση
σχέση κόστους µε στοιχείο

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Το Κόστος ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία
πραγµατοποιείται
Το Κόστος ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία
πραγµατοποιείται, εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται
Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού
Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του
στοιχείου
Αν ο δανεισµός σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο,
κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των
δανειακών κεφαλαίων
Αν ο δανεισµός είναι γενικός, το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της
επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που
σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία

3.9. Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές
Οι λογιστικές πολιτικές για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις θυγατρικές εταιρίες, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Λογιστικές αρχές για ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

1

Έλεγχος και ενοποίηση

Ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται
από τη µητρική εταιρία, µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το ∆ΛΠ 27, εφόσον
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος υπήρχε ο έλεγχος.

2

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, είναι καταστάσεις στις οποίες οι συµµετοχές σε
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, αντιµετωπίζονται µε βάση το συµµετοχικό
δικαίωµα και όχι την αναλογία σε περιουσιακά στοιχεία και αποτελέσµατα .
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3

Ηµεροµηνία ενοποίησης

4

∆ιαδικασία ενοποίησης

5

Πρώτη ενοποίηση και αποτελέσµατα

6

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

7

Αποτίµηση θυγατρικών στης Ιδιαίτερες
Οικονοµικές Καταστάσεις

3.10.

Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία αναφοράς της µητρικής εταιρείας.
Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και
θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται "γραµµή προς γραµµή". Απαλείφονται τα
ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, τυχόν έσοδα από
µερίσµατα θυγατρικών, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε αποθέµατα, πάγια κ.λ.π..
Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συµµετοχής της µητρικής, συµψηφίζεται µε
τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε
το ∆ΠΧΑ 3.
Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της απόκτησής
της.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας εµφανίζονται χωριστά στην κατάσταση Οικονοµικής θέσης
και στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Στις "Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις", οι επενδύσεις σε θυγατρικές, εµφανίζονται
αποτιµηµένες στο κόστος κτήσης.

Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες

Οι λογιστικές πολιτικές για τις συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Λογιστικές αρχές για κοινοπραξίες
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

1

Κοινοπραξία και από κοινού έλεγχος

Κοινοπραξία είναι η ανάληψη µίας δραστηριότητας που προϋποθέτει τον από κοινού
έλεγχο. Από κοινού έλεγχος υπάρχει, όταν για τις στρατηγικές αποφάσεις, απαιτείται
οµοφωνία των µερών που τον ασκούν

2

Κοινοπραξία και συµβατικός διακανονισµός

Για κάθε Κοινοπραξία υπάρχει Συµβατικός ∆ιακανονισµός

3

Ενοποίηση κοινά ελεγχόµενων οντοτήτων

4

Αναλογική ενοποίηση

5

Εµφάνιση στις ενοποιηµένες καταστάσεις

Οι Κοινά Ελεγχόµενες Οικονοµικές Οντότητες, ενοποιούνται µε Αναλογική Ενοποίηση.
Αναλογική Ενοποίηση σηµαίνει ότι ενοποιείται αναλογία για όλους τους λογαριασµούς
Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής στην
Κοινοπραξία
Η εµφάνιση των κονδυλίων των κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε αναλογική
ενοποίηση, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι µαζί µε τα άλλα
κονδύλια, γιατί η ενοποίηση έγινε γραµµή προς γραµµή.

3.11.

Λογιστικές αρχές για τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία

Οι λογιστικές πολιτικές της εταιρίας και του Οµίλου, για Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τα σχετικά ζητήµατα που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 32,
το ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Περιεχόµενο Χρηµατοοικονοµικών Μέσων

2

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία

3

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις

4

Συµµετοχικοί Τίτλοι

5

Κατάταξη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων

6

Κόστη στοιχείων Καθαρής Θέσης

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Χρηµατοοικονοµικό Μέσο: είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα
συναλλασσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για
τον άλλο
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο
Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιµα β) συµµετοχές γ)
απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων
δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή
Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε ευνοϊκούς όρους ε) σύµβαση λήψης ίδιων
µετοχών µεταβλητού ύψους στ) σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες
µετοχές
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις είναι: α) Υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή
άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων β) δικαίωµα για ανταλλαγή
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
µε δυσµενείς όρους γ) σύµβαση παράδοσης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους δ)
σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες µετοχές
Συµµετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύµβαση δικαιώµατος σε αναλογία της Καθαρής
Θέσης τρίτου
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά
Στοιχεία, στις Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν
Συµµετοχικός Τίτλος, µε βάση την ουσία της σχετικής σύµβασης
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, µεταφέρονται σε
χρέωση της Καθαρής Θέσης µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, µε την
πραγµατοποίησή τους
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7

Κόστη Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων που
δεν αφορούν την Καθαρή Θέση

8

Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών

9

Συµψηφισµοί στις Οικονοµικές Καταστάσεις

10

Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας

11

Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών

12

Αντιστάθµιση Επενδύσεων στο Εξωτερικό

13

Αντιστάθµιση Συναλλαγµατικού Κινδύνου

14

Τεκµηρίωση αντιστάθµισης

3.12.

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία που δεν
είναι στοιχεία της καθαρής θέσης, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, µε την
πραγµατοποίησή τους
Όλα τα ποσά που αφορούν συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές, µεταφέρονται στην
Καθαρή Θέση µέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων και δεν επιδρούν στα
αποτελέσµατα
Τα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται καταρχήν χωρίς
συµψηφισµούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα
Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο και µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση,
συµψηφίζονται µόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού β)
προβλέπεται διακανονισµός µε βάση το υπόλοιπο δ) προβλέπεται συγχρόνως
διακανονισµός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης
Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας, είναι η αντιστάθµιση στη µεταβολή της Εύλογης Αξίας,
που εκτίθεται σε συγκεκριµένο κίνδυνο και µπορεί να επηρεάσει τα Αποτελέσµατα
Χρήσης
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών, είναι η αντιστάθµιση στη µεταβολή των Ταµειακών
Ροών, που εκτίθενται σε συγκεκριµένο κίνδυνο και µπορεί να επηρεάσει τα
Αποτελέσµατα Χρήσης
Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης στο Εξωτερικό, είναι αντιστάθµιση κινδύνου
επένδυσης στο εξωτερικό και αναλύεται στο ∆ΛΠ 21
Μία αντιστάθµιση Συναλλαγµατικού Κινδύνου, µπορεί να αντιµετωπιστεί λογιστικά
σαν Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας ή Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών
Η τεκµηρίωση της αντισταθµιστικής σχέσης πρέπει να καλύπτει: α) σαφή αναφορά σε
Αντισταθµιζόµενο Στοιχείο και Μέσο Αντιστάθµισης β) κίνδυνο που αντισταθµίζεται γ)
αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας αντιστάθµισης

Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή

Οι λογιστικές πολιτικές για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά µετοχή
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

1

Βασικά Κέρδη ανά µετοχή

Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές
Μετοχές προς τις Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές

2

Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη µετά τους φόρους που
προκύπτουν από την Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, για τους
µετόχους του οµίλου, µόνο για τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες,
αφού
αφαιρεθούν, όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται µε προνοµιούχες µετοχές

3

Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές

Οι Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις µετοχές σε κυκλοφορία
(Κοινές Μετοχές), επί τις µέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία

3.13.

Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις

Οι λογιστικές πολιτικές για τις προβλέψεις και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Καταχώριση προβλέψεων

2

Είδη προβλέψεων

3

Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών
Ζηµιών

4

Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης

5

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης

6

Λογισµός προβλέψεων και αντιστροφή

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο: α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη
που αφορά το παρελθόν β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της γ) µπορεί
να εκτιµηθεί αξιόπιστα
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το ∆ΛΠ
37. Σχετίζονται µε αποµείωση στοιχείων του ∆ΛΠ 36
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα
αναµένεται να είναι µικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή
έχει ανακοινωθεί το πρόγραµµα.
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να
αντιστραφούν .
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7

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:
α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη
εξαρτώµενη από την εταιρία ή
β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο ανακοινώνεται, αν είναι
πιθανό να συµβεί

8

Ενδεχόµενες απαιτήσεις

Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση
είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόµενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά κοινοποιούνται στις σηµειώσεις

3.14.

Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία

Οι λογιστικές πολιτικές για τα άυλα στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής

1

Καταχώριση άυλων στοιχείων

Τα Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν
α) πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και
β) µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα

2

Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία
και φάση έρευνας

Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία,
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης, όταν δηµιουργούνται

Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία
και φάση ανάπτυξης

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων
κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει:
α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους
β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους
γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους
δ) πόροι ολοκλήρωσης τους
ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και
στ) εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη, µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή
την εσωτερική χρησιµοποίηση

4

Αρχική καταχώριση άυλων

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου
Στοιχείου που αγοράζεται είναι:
α) η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων
β) τα άµεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, περιλαµβανοµένου του
κόστους δανεισµού

5

Μεταγενέστερη αποτίµηση

6

Αποτίµηση και επίδραση στα αποτελέσµατα

3

3.15.

Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται είτε στο κόστος τους ή σε
αξίες αναπροσαρµογής, για όλα τα στοιχεία µίας οµάδας
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα άυλα στοιχεία που
παρακολουθούνται στο κόστος, επιδρούν άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι
πιστωτικές διαφορές αναπροσαρµογής για τα άυλα που παρακολουθούνται σε αξίες
αναπροσαρµογής µεταφέρονται σε ειδικό αποθεµατικό της καθαρής θέσης µέσω της
κατάστασης λοιπών εσόδων. Οι τυχόν χρεωστικές διαφορές αναπροσαρµογής
συµψηφίζουν τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής µέσω της ίδιας κατάστασης και η
διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα

Βάσεις Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων

Οι βάσεις αποτίµησης, για Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 32, το ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Βάσεις αποτίµησης για τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Αρ.

Βάσεις Αποτίµησης Επιγραµµατικά

1

Κατάταξη για αποτίµηση µετά την αρχική
καταχώριση

2

Στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω
Αποτελεσµάτων"

Περιγραφή Βάσεων Αποτίµησης
Για τη µεταγενέστερη αποτίµηση, τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
χωρίζονται σε: α) Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων β) Επενδύσεις
∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη γ) ∆άνεια και Απαιτήσεις και δ) ∆ιαθέσιµα προς
Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση,
ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αν: α) κατέχεται για
εµπορική εκµετάλλευση ή β) στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία
Μέσω Αποτελεσµάτων"
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3

Αρχική Καταχώριση

Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση,
που είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αρχικά λογίζονται στις εύλογες
αξίες τους, ενώ αν δεν είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αρχικά
λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, πλέον τα άµεσα κόστη της συναλλαγής

4

Γενική αρχή µεταγενέστερης αποτίµησης

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία,
αποτιµώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν κόστη
διάθεσης, εκτός από συγκεκριµένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια

5

∆άνεια και Απαιτήσεις

6

Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη

7

Συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε
εύλογη αξία

8

Συµµετοχές που δεν µπορούν να
αποτιµηθούν σε εύλογη αξία

9

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις

10

Παράγωγα συνδεµένα µε Συµµετοχικούς
Τίτλους Αποτιµούµενους στο Κόστος

11

Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης

12

∆άνεια µε επιτόκια µικρότερα της αγοράς

13

Αποµείωση

14

Επίδραση ζηµίας αποµείωσης

15

Αποµείωση συµµετοχικών τίτλων στο κόστος

16

∆ιαφορές αποτίµησης διαθεσίµων προς
πώληση

Κέρδη ή Ζηµιές, από αποτίµηση σε εύλογη αξία Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών
Στοιχείων που είναι ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά
Στοιχεία, µεταφέρονται στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων

17

∆ιάθεση ∆ιαθεσίµων προς Πώληση και
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας

Όταν ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο που είναι ∆ιαθέσιµο προς Πώληση
Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο διατεθεί και διαγραφεί, το σχετικό υπόλοιπο
της Καθαρής Θέσης, µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ στην Κατάσταση
Λοιπών Εσόδων γίνεται προσαρµογή λόγω ανακατάταξης

18

Λογιστική Αντιστάθµισης

19

Αποτίµηση σε αντισταθµίσεις Εύλογης Αξίας

20

Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

21

Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης στο
Εξωτερικό

Σε µεταγενέστερη αποτίµηση τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιµώνται στο
Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη µέθοδο του Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες Μέχρι τη Λήξη
αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου
Οι συµµετοχές που µπορούν να αποτιµηθούν σε εύλογη αξία, αποτιµούνται σε αυτήν,
µε τη χρησιµοποίηση τιµών χρηµατιστηρίου κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
αν είναι εφικτό, ή τη χρησιµοποίηση άλλων τεχνικών αποτίµησης που βασίζονται σε
εξωτερικές πληροφορίες
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Συµµετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι και δεν
µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, αποτιµώνται στο κόστος
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση οι Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, µε την εξαίρεση
όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων", αποτιµώνται στο Αποσβεσµένο
Κόστος, µε τη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριµένες
εξαιρέσεις
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση, τα παράγωγα που είναι συνδεµένα µε Συµµετοχικούς
Τίτλους οι οποίοι αποτιµώνται στο κόστος, αποτιµώνται και αυτές στο κόστος και
εµφανίζονται ανάλογα σαν Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση, τα Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης
αποτιµούνται στη µεγαλύτερη τιµή ανάµεσα: α) στην πρόβλεψη της υποχρέωσης β)
στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αρχική αξία, µείον τις αποσβέσεις
Σε µεταγενέστερη αποτίµηση υποχρεώσεων, τα δάνεια µε επιτόκια χαµηλότερα της
αγοράς, αποτιµώνται στη µεγαλύτερη τιµή ανάµεσα: α) στην πρόβλεψη της
υποχρέωσης β) στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αρχική αξία, µείον τις
αποσβέσεις
Όλα τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι Στην
Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων, υπόκεινται σε ελέγχους αποµείωσης
Η ζηµιά αποµείωσης ενός Χρηµατοοικονοµικού Περιουσιακού Στοιχείου στο κόστος ή
το Αποσβεσµένο Κόστος, µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης
Προβλέψεις αποµείωσης για Συµµετοχικούς Τίτλους που τηρούνται στο κόστος,
µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης και δεν αναστρέφονται

Η λογική της Λογιστικής Αντιστάθµισης, είναι η συµψηφιστική εµφάνιση των
διαφορών αποτίµησης σε εύλογες αξίες των Μέσων Αντιστάθµισης και των
αντίστοιχων Αντισταθµιζόµενων Στοιχείων στα Αποτελέσµατα Χρήσης
Αν έχουµε Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας, η διαφορά αποτίµησης του Μέσου
Αντιστάθµισης µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης και η διαφορά αποτίµησης για
το συγκεκριµένο αντισταθµιζόµενο κίνδυνο του Αντισταθµιζόµενου Στοιχείου
µεταφέρεται επίσης στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Τα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία µπορεί
και να είναι στο κόστος ή ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά
Στοιχεία.
Για τις Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών, η διαφορά αποτίµησης του Μέσου
Αντιστάθµισης που αφορά "αποτελεσµατική" αντιστάθµιση, µεταφέρεται στην
Κατάσταση Λοιπών Εσόδων και το µη αποτελεσµατικό µέρος στα Αποτελέσµατα
Χρήσης
Μία Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης στο Εξωτερικό, αντιµετωπίζεται σαν µία
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών. Το αποτελεσµατικό µέρος της διαφοράς αποτίµησης
του Μέσου Αντιστάθµισης µεταφέρεται στην Κατάσταση Λοιπών Εσόδων, το
αναποτελεσµατικό στα Αποτελέσµατα Χρήσης
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Αντιστάθµιση δεσµεύσεων εκτός
Ισολογισµού

3.16.

Αν υπάρχει σαν Αντισταθµιζόµενο Στοιχείο µία βέβαιη δέσµευση εκτός ισολογισµού, η
διαφορά στην εύλογη αξία της, λογίζεται στον ισολογισµό σαν απαίτηση ή
υποχρέωση µε αντίστοιχη επίδραση στα Αποτελέσµατα Χρήσης

Λογιστικές αρχές για τη γεωργία

Οι λογιστικές πολιτικές για τα βιολογικά στοιχεία εµφανίζονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τη γεωργία
Αρ.

Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά

1

Αποτίµηση

2

∆ιαφορές αποτίµησης

3

Προσδιορισµός εύλογης αξίας

Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Τα βιολογικά στοιχεία, από την αρχική τους καταχώριση µέχρι και τη σφαγή τους,
αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους µείον το εκτιµώµενο, στον τόπο της πώλησης,
κόστος τους.
Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει κατά την αρχική καταχώριση στην εύλογη αξία
των βιολογικών στοιχείων, καθώς και η µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το κόστος
πώλησης για µεταγενέστερες αποτιµήσεις, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας, τα βιολογικά στοιχεία οµαδοποιούνται,
ανάλογα µε σηµαντικές ιδιότητές τους, ανάλογα και µε τον τρόπο που αυτά
προσφέρονται στην αγορά και η αποτίµηση τους γίνεται µε βάση τις τιµές της
αγοράς.
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3.17.

Λογιστικές αρχές για τους τοµείς του ∆ΠΧΑ 8

Οι λογιστικές πολιτικές, µε βάση την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια.
Λογιστικές αρχές για τους λειτουργικούς τοµείς του ∆ΠΧΑ 8
Αρ.
Λογιστική Αρχή Επιγραµµατικά
Περιγραφή Λογιστικής Πολιτικής
Λειτουργικός τοµέας, είναι ένα τµήµα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα,
παρακολουθείται διακεκριµένα από τους λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν διακεκριµένες
1 Λειτουργικοί τοµείς
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα ποσοτικά και άλλα κριτήρια
του ∆ΠΧΑ 8.

2

3

Συγχώνευση τοµέων

Τοµείς που έχουν τα ίδια οικονοµικά χαρακτηριστικά µπορούν να συγχωνευθούν σε
έναν, αν τηρείται η θεµελιώδης αρχή και είναι παρόµοια σε:
α) προϊόντα ή υπηρεσίες,
β) παραγωγική διαδικασία,
γ) κατηγορίες πελατών,
δ) τρόπο διανοµής
ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον

Ποσά στοιχείων τοµέα και κατανοµές ποσών

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τοµέα που παρουσιάζονται, είναι µόνο αυτά και
όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες αποφάσεων. Έχουν κατανοµές ή συµψηφισµούς
ποσών, για να συµφωνούν µε τις οικονοµικές καταστάσεις, µόνο αν έτσι
παρουσιάζονται στο λήπτη.
Οι κατανοµές ποσών, γίνονται σε λογική βάση.

Ο όµιλος προέβη σε υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν
αναδροµική εφαρµογή µιας λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων
χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.

4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
4.1. Γενικοί Κίνδυνοι
Γενικά για τους κινδύνους
Για τους κινδύνους γίνεται αναλυτική πληροφόρηση, µε βάση τις επιταγές των επιµέρους ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, σε επόµενο κεφάλαιο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις κατά πρότυπο. Ιδιαίτερα αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται σε
επόµενη παράγραφο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

Πιστωτικοί κίνδυνοι
Η εταιρία αντιµετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία πιστώσεων, η φύση τους και ο τρόπος αντιµετώπισής
τους, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πιστωτικοί κίνδυνοι
Αρ.

1

Κατηγορίες του
κινδύνου

Εµπορικές
απαιτήσεις

Φύση του κινδύνου

Αδυναµία αντισυµβαλλοµένων εξόφλησης
υφιστάµενων υποχρεώσεων

Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου
Πολιτική του Οµίλου να ελέγχεται η πιστοληπτική
ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και ορισµός ή όχι
κατάλληλου πιστωτικού ορίου τόσο ύψος παραγγελιών
όσο και διάρκειας πίστωσης.. Ο έλεγχος της
πιστοληπτικής ικανότητας γίνεται από εξωτερικές και
εσωτερικές πηγές βάσει κανόνων που έχει θεσπίσει η
∆ιοίκηση και τα οποία παρακολουθούνται καθηµερινώς
από το αρµόδιο τµήµα Credit Control.

Κίνδυνοι ρευστότητας
Η εταιρία αντιµετωπίζει κινδύνους ρευστότητας. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία,
αναφέρονται στη συνέχεια.

η φύση τους και ο τρόπος αντιµετώπισής τους,
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Κίνδυνοι ρευστότητας
Κατηγορίες του
Αρ.
κινδύνου

1

Κεφάλαιο κίνησης

Φύση του κινδύνου

Αδυναµία ευρέσεως επαρκών διαθεσίµων
για την κάλυψη των τρεχουσών
υποχρεώσεων της εταιρείας.

Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου
Πολιτική
του
Οµίλου
είναι
η
καθηµερινή
παρακολούθηση των υποχρεώσεων σε συνδυασµό µε
συγχρονισµό εισπράξεων και πληρωµών εµπορικών και
µη. Ο ταµειακός προγραµµατισµός αναθεωρείται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα τις επιχειρηµατικές
ανάγκες και την κάλυψη πρωτίστως των λειτουργικών
ροών του Οµίλου.

Κίνδυνοι αγοράς
Η εταιρία αντιµετωπίζει κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αυτοί κατά κατηγορία, η φύση τους και ο τρόπος αντιµετώπισής τους, αναφέρονται
στη συνέχεια.
Κίνδυνοι αγοράς
Κατηγορίες του
Αρ.
κινδύνου

Φύση του κινδύνου

1

Κίνδυνος επιτοκίων

Μεταβολή κυµαινόµενων επιτοκίων
δανεισµού

2

Συναλλαγµατικός
κίνδυνος

Κίνδυνος διακύµανσης αξίας
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας
αλλαγών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες

Τρόπος διαχείρισης του κινδύνου
Συνδυασµένη
χρήση
βραχυπρόθεσµου
και
µακροπρόθεσµου δανεισµού µε διασπορά στην
τραπεζική αγορά. ∆ιαρκής παρακολούθηση επιτοκίων
αγορά και χάραξη στρατηγικής βάσει των τάσεων που
επικρατούν.
Πολιτική του Οµίλου είναι η διενέργεια συναλλαγών
σε €.

4.2. Ειδικοί Κίνδυνοι
∆ιαχείριση Κινδύνων Βιολογικών Στοιχείων
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα βιολογικά στοιχεία, εµπεριέχουν ορισµένους ειδικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αφορούν στις
ασθένειες των ζώων και την πιθανή απώλεια µεγάλου όγκου αυτών.
Η εταιρεία προσαρµοζόµενη στις κοινοτικές οδηγίες και την κείµενη νοµοθεσία διατηρεί υψηλό επίπεδο υγειονοµικών προδιαγραφών
ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που πιθανόν να υπάρξουν.
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5.2.5. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

5.3. Ανάλυση λογαριασµών ιδίων κεφαλαίων κατάστασης οικονοµικής θέσης
5.3.1. Μετοχικό κεφάλαιο

5.3.2. Υπέρ το άρτιο

5.3.3. Λοιπά αποθεµατικά
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5.3.4. Αποθεµατικά εύλογης αξίας

5.3.5. Κέρδη / (ζηµίες εις νέον)
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5.4. Ανάλυση λογαριασµών συνολικών εσόδων
5.4.1. Πωλήσεις

5.4.2. Λοιπά έσοδα
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5.4.3. Λοιπά έξοδα

5.4.4. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

5.4.5. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
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5.4.6. Φόροι
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6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ
6.1. Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 1)
Πληροφορίες που προβλέπονται από τα επιµέρους πρότυπα
Οι αναλυτικές πληροφορίες που προβλέπονται από τα επιµέρους πρότυπα, περιλαµβάνονται σε επόµενη παράγραφο, όπου οι
γνωστοποιήσεις δοµούνται ανά πρότυπο.

Λοιπές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων
Για καλύτερη ενηµέρωση των αναγνωστών των οικονοµικών καταστάσεων, σε επόµενη παράγραφο εµφανίζονται λοιπές γνωστοποιήσεις
κατ' επιταγή των οργάνων εποπτείας ή µε πρωτοβουλία της διοίκησης.

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
Τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύθηκαν σε προηγούµενη
παράγραφο των Σηµειώσεων.

Ανάλυση κεφαλαίου
Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά κατηγορία τίτλων ή δικαιωµάτων, µε αναφορά στα δικαιώµατα και τους περιορισµούς κάθε
κατηγορίας, παρατίθεται παρακάτω.
Ανάλυση κεφαλαίου
Αρ.

Είδος τίτλων κεφαλαίου (µετοχών)

1

Κοινές ονοµαστικές µετοχές

Αριθµός τίτλων

Λήξη χρήσης
Ονοµαστική αξία

Αξία κεφαλαίου

Αριθµός τίτλων

Έναρξη χρήσης
Ονοµαστική αξία

29.480.000

0,42

12.381.600

29.480.000

0,42

12.381.600

29.480.000

29.480.000

Αξία κεφαλαίου
12.381.600
12.381.600

6.2. Αποθέµατα (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 2)
∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης, προβλέψεις και αναλώσεις χρήσης
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα υπόλοιπα τέλους χρήσης κατά κατηγορία αποθεµάτων και το σύνολο των αναλώσεων που
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα.

6.3. Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 7)
Ταµειακά Ισοδύναµα
Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

6.4. Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 8)
Νέα πρότυπα και διερµηνείες που είχαν εκδοθεί σε προηγούµενες περιόδους ή κατά την περίοδο και ισχύουν την περίοδο
αναφοράς
Ο Όµιλος εφάρµοσε κατά την περίοδο αναφοράς νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα ή διερµηνείες όπως αυτά/ές έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την IASB. Η παράθεση των εν λόγω νέων ή τροποποιηµένων προτύπων ή διερµηνειών γίνεται
βάσει των εκδοθέντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών κανονισµών.
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Κανονισµοί έγκρισης προτύπων που είχαν εκδοθεί σε προηγούµενες περιόδους ή κατά την περίοδο και ισχύουν την περίοδο
αναφοράς.
Κανονισµός 1293/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε
νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους
υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η
τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη.
Κανονισµός 1171/2009 «Τροποποίηση στο Ε∆∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39. Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Με τις τροποποιήσεις της διερµηνείας Ε∆∆ΧΠΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζεται ο χειρισµός των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων
που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα συµβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόµησης υβριδικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της
εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων. Η διερµηνεία και οι εν λόγω τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 39 δεν είχαν εφαρµογή στον Όµιλο.
Κανονισµός 1165/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 4 και ∆ΠΧΑ 7. Ασφαλιστήρια συµβόλαια - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Σκοπός των τροποποιήσεων στο ∆ΧΠΑ 4 και στο ∆ΧΠΑ 7 είναι η απαίτηση ενισχυµένων γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις µετρήσεις της
εύλογης αξίας και του κινδύνου ρευστότητας που συνδέεται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Αφορούν κυρίως εταιρίες του πιστωτικού συστήµατος, όπου τα ζητήµατα προσδιορισµού των κινδύνων ρευστότητας είναι πολύ πιο σύνθετα
από τις άλλες εταιρίες.
Κανονισµός 824/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7. Επαναταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και µετάβαση»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7 αφορούν κυρίως τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε τον κανονισµό 1004/2008 για την
ανακατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Με τις διορθώσεις που γίνονται, δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ρυθµίσεων για τις
ανακατατάξεις, αναδροµικά από 1.7.2008 για όλους, ανεξάρτητα αν θα κάνουν τις ανακατατάξεις µετά το πέρας του 9µήνου του 2008.
Κατ΄ εφαρµογή των τροποποιήσεων που όριζε ο κανονισµός 1004/2008, δεν είχαν συντρέξει λόγοι επαναταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του Οµίλου, και ως εκ τούτου οι ανωτέρω τροποποιήσεις (Κανονισµών 824/2009 και 1004/2008) δεν επηρέασαν τις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
Κανονισµός 69/2009 «Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 27. «Κόστος επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική
οντότητα ή συγγενή Επιχείρηση»
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στον υιοθετούντα για πρώτη φορά να χρησιµοποιεί στις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις του ως
τεκµαρτό κόστος µιας επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση είτε την εύλογη αξία
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης της οικονοµικής οντότητας στα ∆ΠΧΑ είτε τη λογιστική αξία της επένδυσης βάσει των εθνικών λογιστικών
προτύπων κατά την ηµεροµηνία αυτή.
Ο ορισµός της «µεθόδου κόστους» διαγράφεται από το ∆ΛΠ 27 και επιβάλλεται συνεπώς στον επενδυτή να αναγνωρίζει ως εισόδηµα στις
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις του όλα τα µερίσµατα που λαµβάνονται από µια θυγατρική, από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική
οντότητα ή συγγενή επιχείρηση, ακόµα κι αν το µέρισµα πληρώνεται από τα αποθεµατικά που υπήρχαν πριν από την απόκτηση. Οι
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27 αποσαφηνίζουν επίσης το πώς καθορίζεται το κόστος µιας επένδυσης βάσει του ∆ΛΠ 27 όταν µια µητρική
εταιρεία αναδιοργανώνει τη λειτουργική δοµή του οµίλου της τοποθετώντας µια νέα οικονοµική οντότητα ως µητρική της µε τρόπο που η
νέα µητρική να αποκτά τον έλεγχο της αρχικής µητρικής εκδίδοντας συµµετοχικούς τίτλους εις αντάλλαγµα των υπαρχόντων συµµετοχικών
τίτλων της αρχικής µητρικής.
Κανονισµός 53/2009 «Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα µε δικαίωµα αποπληρωµής και ∆εσµεύσεις που
Ανακύπτουν κατά την Εκκαθάριση»
Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, ορισµένοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες και κατατάσσονται επί του παρόντος ως υποχρεώσεις,
παρόλο που έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα µε εκείνα των συνήθων µετοχών, πρέπει να κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. Επίσης,
απαιτούνται επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για τα µέσα αυτά και πρέπει να εφαρµοστούν νέοι κανόνες για την ανακατάταξή τους. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρµογή στον Όµιλο.
Κανονισµός 1274/2008 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1. Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων (αντικατάσταση)»
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 τροποποιεί ορισµένες από τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και απαιτεί επίσης
ορισµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες.
Συγκεκριµένα, οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στη ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται από
συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες (µετόχους) µε την ιδιότητα αυτών ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου κ.α.) από τις
λοιπές µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον η αναθεώρηση του προτύπου επέφερε αλλαγές στην χρησιµοποιούµενη ορολογία καθώς
και στην παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Προστέθηκαν νέες απαιτήσεις αναφορικά µε την παρουσίαση εσόδων και εξόδων των
ενδιάµεσων περιόδων.
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Σύµφωνα µε αυτές ο Όµιλος θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην περίοδο
αναφοράς (χρήση 1/1 – 31/12/2009):
(α) είτε σε µία ενιαία κατάσταση
(β) είτε σε δύο καταστάσεις: µία κατάσταση που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζηµιών της περιόδου (ξεχωριστή κατάσταση
αποτελεσµάτων ) και µία δεύτερη κατάσταση η οποία θα ξεκινά από το αποτέλεσµα της περιόδου και θα συνεχίζει παρουσιάζοντας τα
στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων).
Ο Όµιλος επέλεξε τον (β) τρόπο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην λογιστική χρήση.
Κανονισµός 1263/2008 «Ε∆∆ΠΧΑ 14. Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις
και οι αλληλεπιδράσεις τους»
Η Ε∆∆ΠΧΑ 14 αποσαφηνίζει διατάξεις του διεθνούς λογιστικού προτύπου (∆ΛΠ) 19 όσον αφορά την επιµέτρηση ενός περιουσιακού
στοιχείου καθορισµένης παροχής στο πλαίσιο των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όταν υπάρχει
ελάχιστη κεφαλαιακή υποχρέωση. Η εν λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στον Όµιλο.
Κανονισµός 1262/2008 «Ε∆∆ΠΧΑ 13. Προγράµµατα πιστότητας πελατών»
Με την Ε∆∆ΠΧΑ 13 παύουν οι υφιστάµενες ασυνέπειες σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των δωρεάν ή µε έκπτωση
προϊόντων ή υπηρεσιών των πωλούµενων στο πλαίσιο προγραµµάτων πιστότητας πελατών, µε τα οποία εταιρείες συχνά ανταµείβουν τους
πελάτες τους υπό τύπο βαθµών, αεροπορικών αποστάσεων ή άλλων δικαιωµάτων παροχών, κατά την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εν
λόγω διερµηνεία δεν είχε εφαρµογή στον Όµιλο
Κανονισµός 1261/2008 «Τροποποίηση το ∆ΠΧΑ 2. Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και ακυρώσεις»
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε την έννοια «προϋποθέσεις της κατοχύρωσης», µε την ερµηνεία της έννοιας
«προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση» και µε την ερµηνεία της έννοιας «ακυρώσεις συµφωνιών αµοιβών βάσει της αξίας των
µετοχών» από την οικονοµική οντότητα ή τον αντισυµβαλλόµενο. Η εν λόγω τροποποίηση δεν είχε εφαρµογή στον Όµιλο
Κανονισµός 1260/2008 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 23. Κόστη δανεισµού (αντικατάσταση)»
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί τη δυνατότητα να αναγνωρίζεται το κόστος δανεισµού άµεσα ως έξοδο στο βαθµό που µπορεί να
σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα κόστη
δανεισµού κεφαλαιοποιούνται και αποτελούν τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Τα λοιπά κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως
έξοδα. Η εν λόγω τροποποίηση εφαρµόστηκε στον Όµιλο. Σχετική αναφορά παρατίθεται στην παράγραφο γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 23.
Κανονισµός 1358/2007 «∆ΠΧΑ 8. Λειτουργικοί τοµείς»
Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Σκοπός του νέου προτύπου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τη
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τους λειτουργικούς τοµείς µιας επιχείρησης, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της, τους γεωγραφικούς
τοµείς δραστηριότητας και τους σηµαντικούς πελάτες της. Το πρότυπο υιοθετεί την «προσέγγιση της ∆ιοίκησης», απαιτώντας από τις
επιχειρήσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις να είναι αυτές που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την
εκτίµηση της απόδοσης κατά τοµέα επιµερισµού των πόρων της επιχείρησης στους λειτουργικούς τοµείς της. Οι οικονοµικές πληροφορίες
κατά τοµέα που παραθέτει ο Όµιλος στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εκπονήθηκαν βάσει του νέου προτύπου. Η εν λόγω
υιοθέτηση δεν έχει επηρεάσει τις ήδη δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας.
Κανονισµοί έγκρισης προτύπων που εκδόθηκαν και ισχύουν µετά την περίοδο αναφοράς
Κανονισµός 1164/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
Η Ε∆∆ΠΧΠ 18 είναι µία διερµηνεία η οποία περιλαµβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση των µεταβιβάσεων
περιουσιακών στοιχείων, µηχανών και εξοπλισµού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την κατασκευή περιουσιακού στοιχείου,
µηχανής ή εξοπλισµού. Ο Όµιλος εκτιµά ότι η εν λόγω διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της.
Κανονισµός 1142/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 17. Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες»
Η Ε∆∆ΠΧΠ 17 είναι µία διερµηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των διανοµών µη
ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες. Ο Όµιλος εκτιµά ότι η εν λόγω διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις της.
Κανονισµός 1136/2009 «Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (αντικατάσταση)»
Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του
µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και
περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες.
Κανονισµός 839/2009 «Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39. Επιλέξιµα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία»
Οι τροποποιήσεις στο 39 αποσαφηνίζουν το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του χρηµατοοικονοµικού µέσου που
αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης.
Κανονισµός 636/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 15. Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων»
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα
έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις
Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα.
Κανονισµός 495/2009 «Αναθεώρηση του ∆ΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση)»
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 θεσπίζει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει και επιµετρά στα
βιβλία του τα διάφορα στοιχεία (όπως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις, µη ελέγχουσες συµµετοχές και
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υπεραξία) που συνδέονται µε τη λογιστική αντιµετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει επίσης τις πληροφορίες που πρέπει να
κοινοποιούνται σχετικά µε τις πράξεις αυτές. Μεταξύ των αλλαγών που θα επέλθουν µε την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3
περιλαµβάνεται η εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση καθώς και η αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα.
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το αναθεωρηµένο πρότυπο στις επικείµενες συγχωνεύσεις των εταιρειών «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και
«ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.».
Κανονισµός 494/2009 «Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27. Ενοποιηµένες και Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιες περιστάσεις µια οικονοµική οντότητα οφείλει να συντάσσει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι µητρικές οικονοµικές οντότητες τις µεταβολές των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε
θυγατρικές και πώς πρέπει να επιµερίζονται οι ζηµίες µιας θυγατρικής µεταξύ της ελέγχουσας και της µη ελέγχουσας συµµετοχής. Μεταξύ
άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων.
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το τροποποιηµένο πρότυπο από την επόµενη χρήση 1/1 – 31/12/2010. Το νέο πρότυπο θα επηρεάσει τον λογιστικό
χειρισµό τις µεταβολές των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε θυγατρικές που θα πραγµατοποιηθούν από την 1/1/2010 και µετά.
Κανονισµός 460/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 16. Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού»
Η Ε∆∆ΠΧΑ 16 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρµογής των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών προτύπων ∆ΛΠ 21 και
∆ΛΠ 39 σε περιπτώσεις στις οποίες µια οικονοµική οντότητα αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από τις καθαρές
επενδύσεις της σε εκµεταλλεύσεις εξωτερικού. Ο Όµιλος εκτιµά ότι η εν λόγω διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις της.
Κανονισµός 254/2009 «Ε∆∆ΠΧΑ 12. ∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
Η Ε∆∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται σε παραχωρήσεις που γίνονται από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Καλύπτει τα ζητήµατα λογιστικής
αντιµετώπισης αυτών των συµβάσεων από την πλευρά του διαχειριστή, δηλαδή του ιδιώτη. Ο ¨Όµιλος εκτιµά ότι η εν λόγω διερµηνεία δεν
θα έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της.

6.5. Φόροι εισοδήµατος (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 12)
Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης
Τα σηµαντικά στοιχεία που διαµόρφωσαν το φόρο εισοδήµατος της χρήσης, για τον Όµιλο και την Εταιρία, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Α νάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης
Πα ρού σα Χρήση
Όµιλος

Αρ.
Φόρ ος Εισοδή µα το ς σε συνολικά έσοδα
Φόρ ος σε λο ιπά συ νολικά έσοδα
Σ ύνολο φό ρου χρ ήση ς

Συ γκρ ίσιµη Χρή ση
Εταιρία

Όµιλο ς

Εταιρ ία

Σηµειώσεις

744

606

284

18 3

-

-

-

-

-

-

744

606

284

183

Π ου αναλύεται:

1

Τρέχων φό ρος χρή ση ς

3

Αναβ αλλόµενοι φό ροι της χρή ση ς από
προσωρινές διαφορ ές χρή ση ς

4

Αναβ αλλόµενοι φό ροι α πό µεταβο λή
συντελεστή φο ρολο γία ς

Ε πεξηγή σεις κο νδυλίων

484

484

-

- Πρ όβλεψη φόρο υ εισο δήµατος χρή ση ς
Οι αναβ αλλόµενοι φό ροι ό πως
λογίστη κα ν στη χρ ήση , που α φο ρού ν
προσωρ ινές διαφορές από συνα λλαγές
18 3 πο υ έγιναν στη χρ ήση

261

122

284

-

-

-

-

-

-

-

-

-

606

284

183

1 2 Λοιπά α υξη τικά στοιχεία του φόρο υ
744

Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης µε τα οποία σχετίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και η
µεταβολή των κονδυλίων στη χρήση, εµφανίζονται στη συνέχεια.
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Μερίσµατα για έγκριση από Γενική Συνέλευση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 649 χιλ. €. Το ποσό
αυτό θα µεταφερθεί στις υποχρεώσεις µόνον αν εγκριθεί και στο βαθµό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Για τα µερίσµατα αυτά θα
καταβληθεί ο φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και δεν πρόκειται µε τη διανοµή τους να καταβληθεί
επιπλέον φόρος.

6.6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 16)
Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης
Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίµησής τους στο τέλος της
χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης ή τα έτη ωφέλιµης ζωής και η µέθοδος απόσβεσης, εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Βάση αποτίµησης ενσώµατων παγίων πριν τις αποσβέσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραµµατικά, οι βάσεις αποτίµησης των ενσώµατων παγίων πριν τις
αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 73α του ∆ΛΠ 16.
Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικά αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο. Για τις ενσώµατες
ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε µίσθωση, γίνεται σχετική αναφορά στην παράγραφο που αναφέρεται στις µισθώσεις του ∆ΛΠ 17. Για
την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, γίνεται αναφορά σε ειδική παράγραφο για το δανεισµό.
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6.7. Μισθώσεις (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 17)
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις, από την πλευρά του µισθωτή και πάγια
Υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση και εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στην κατάσταση
κονδυλίων ασώµατων ακινητοποιήσεων. Υπάρχουν επίσης λειτουργικές µισθώσεις όπου η Εταιρεία και ο Όµιλος είναι µισθωτές και οι οποίες
εξοδοποιούνται άµεσα (όπως για παράδειγµα leasing αυτοκινήτων και µίσθωση αποθηκών τρίτων).

6.8. Έσοδα (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 18)
Ανάλυση εσόδων
Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 18, που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής:

6.9. Παροχές σε εργαζόµενους (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 19)
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία που απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη που διετάχθη κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης. Κατά την τρέχουσα
χρήση δεν έχουν σχηµατιστεί νέες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, καθώς κατά την ηµέρα
παραγωγής των εν λόγων Οικονοµικών Καταστάσεων εκκρεµούσε η παράδοση της µελέτης από τον ανεξάρτητο εκτιµητή.
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6.10. Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης
(Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 20)
Επιχορηγήσεις στις καταστάσεις
∆εν παρέχεται ανάλυση επιχορηγήσεων διότι δεν έχουν ληφθεί επιχορηγήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης που ολοκληρώθηκε την
31.03.2010. Οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις ληφθούν σε µελλοντικό χρόνο θα συµπεριληφθούν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και στα
συνολικά έσοδα και θα αναλυθούν αναλόγως.

6.11.

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 24)

∆οµή Οµίλου
Όλες οι εταιρίες του Οµίλου της εκδότριας, περιλαµβανοµένων όλων των θυγατρικών και κοινοπραξιών, µε τις χώρες που εδρεύουν, την
πληροφορία αν συντάσουν οικονοµικές καταστάσεις οι ανώτερες από την εκδότρια εταιρίες και τα ποσοστά συµµετοχής στις κατώτερες,
αλλά και τον τρόπο ενοποίησής τους, αναφέρονται στη συνέχεια.

Αξίζει να σηµειωθεί πως η εταιρεία CRETA FARMS ESPANA ενοποιείται για πρώτη φόρα στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη
Οι παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη, όπως αυτές ορίζονται µε βάση το ∆ΛΠ 24, ήταν οι εξής:

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα
Στην περίοδο υπήρξαν συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη, οι οποίες επέδρασαν στα αποτελέσµατα. Πληροφορίες για αυτές τις συναλλαγές
κατά κατηγορία συναλλαγής και κατηγορία συνδεµένων µερών, παρέχονται στη συνέχεια.
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Απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε συνδεµένα µέρη
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης από συνδεµένα µέρη, κατά κατηγορία συνδεµένων
µερών, εµφανίζονται στη συνέχεια.

6.12. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις
(Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 27)
Ανάλυση δικαιωµάτων µειοψηφίας στην καθαρή θέση
Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τα δικαιώµατα µειοψηφίας, εµφανίζονται συνολικά, είτε έχουν προκύψει από την αρχική ενοποίηση είτε
προέκυψαν από µεταγενέστερα αποτελέσµατα ή από επιδράσεις µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Το συνολικό ποσό των
δικαιωµάτων µειοψηφίας της παρούσας χρήσης ανέρχεται σε 591 χιλ. €, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούµενη χρήση είναι είναι 613
χιλ. €.

Σύνταξη ενοποιηµένων και "Ιδιαίτερων" καταστάσεων
Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας. Οι Ιδιαίτερες Καταστάσεις, εµφανίζονται και επειδή υπάρχει σχετική νοµική υποχρέωση. Στις
Ενοποιηµένες Καταστάσεις, έχουν ενοποιηθεί οι θυγατρικές εταιρίες, σύµφωνα µε την παρ. 9 του ∆ΛΠ 27 και οι Κοινοπραξίες σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 31.
Πληροφορίες για τις επενδύσεις που περιλαµβάνονται στις Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, παρέχονται στη συνέχεια.
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6.13.

Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31)

Οι εταιρία στις παρούσες καταστάσεις, εµφανίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και τις Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας. Πληροφορίες για τις επενδύσεις που περιλαµβάνονται στις Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις,
παρέχονται στην παράγραφο που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 27.

Κοινοπραξίες και στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων ορισµένων
Βασικές πληροφορίες για τις κοινοπραξίας που συµµετέχει η εκδότρια παρατίθενται παρακάτω.
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6.14.

Κέρδη κατά µετοχή (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 33)

Παράµετροι υπολογισµού αριθµητών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή
Οι υπολογισµοί των βασικών κερδών µετά τους φόρους των κοινών µετοχών, για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, εµφανίζονται στη
συνέχεια.

Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή
Οι υπολογισµοί των µέσων σταθµισµένων βασικών µετοχών, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Παράµετροι υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή
Περιγραφή
Παρονοµαστής βασικών κερδών ανά µετοχή
Αριθµός Κοινών Μετοχών Έναρξης

Παρούσα χρήση
Αριθµός µετοχών
Μέρες

Προηγούµενη χρήση
Αριθµός µετοχών
Μέρες

Σταθµισµένη τιµή
Παρούσα Χρήση
Προηγούµενη χρήση

29.480.000

365

29.480.000

365

29.480.000

29.480.000

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

29.480.000

29.480.000

Αυξήσεις
Αύξηση µε µετρητά
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Αυξήσεις σε είδος

Μειώσεις µε καταβολή στους µετόχους
Μειώσεις κεφαλαίου µε καταβολή στους µετόχους

Μεταβολή µετοχών χωρίς µεταβολή των
πόρων
Αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών
Μείωση κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών
Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών
Μετοχών

29.480.000

29.480.000

Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Οι τελικοί υπολογισµοί των βασικών κερδών ανά µετοχή εµφανίζονται στη συνέχεια.
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6.15.

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Κίνηση προβλέψεων
Η κίνηση των προβλέψεων στην περίοδο, κατά κατηγορία, εµφανίζεται στη συνέχεια.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των εταιρειών του Οµίλου εµφανίζεται παρακάτω.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 38)
Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία
Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων στοιχείων που παρακολουθούνται στο
κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, εµφανίζονται στη συνέχεια.

42

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Μαρτίου 2010

Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα στοιχεία
Αρ.

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων

Τρόπος παρακολούθησης

Μέθοδος Απόσβεσης

Ωφέλιµη Ζωή
(έτη)
Έως

Από

Συντελεστές
Απόσβεσης
Από
Έως

1

Λογισµικό

Κόστος

Σταθερή µέθοδος

5

33

3%

20%

2

Έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων

Κόστος

Σταθερή µέθοδος

5

33

3%

20%

Άυλα στοιχεία στο κόστος, ανάλυση υπολοίπων
Η σύνθεση των υπολοίπων, κατά κατηγορία, των άυλων στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος, για την παρούσα και την
προηγούµενη χρήση, εµφανίζεται στη συνέχεια.

Γεωργία (Γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 41)
Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων
Ορισµένες κατ' αρχήν γενικές πληροφορίες για τα βιολογικά στοιχεία, που εντάσσονται στο ∆ΛΠ 41, για να κατανοηθεί το πλαίσιο
δραστηριότητας σε αυτούς τους τοµείς, παρέχονται στη συνέχεια.
Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων
Αρ.

Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων

∆ραστηριότητα στα πλαίσια του Οµίλου

1
2
3
4
5
6
7

Θηλάζοντα
Αναπτυσσόµενα
Προπαχυνόµενα
Παχυνόµενα
Επιλογής
Χοιροµητέρες
Κάπροι

Όµιλος
Όµιλος
Όµιλος
Όµιλος
Όµιλος
Όµιλος
Όµιλος

Ωριµότητα

∆ιάρκεια

Ανώριµα Μόνο
Ανώριµα Μόνο
Ώριµα και Ανώριµα
Ώριµα Μόνο
Ώριµα και Ανώριµα
Ανώριµα Μόνο
Ανώριµα Μόνο

∆ιαρκή Μόνο
∆ιαρκή Μόνο
∆ιαρκή και Αναλώσιµα
Αναλώσιµα Μόνο
∆ιαρκή και Αναλώσιµα
∆ιαρκή Μόνο
∆ιαρκή Μόνο

Τρόπος αποτίµησης σε εύλογες αξίες
Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αποτίµηση σε εύλογες αξίες µείον τα κόστη διάθεσης των βιολογικών στοιχείων, περιγράφεται στη
συνέχεια.
Μέθοδοι αποτίµησης σε εύλογες αξίες
Αρ.
1
2
4
6
7
8
9

Οµάδες Βιολογικών Στοιχείων
Θηλάζοντα
Αναπτυσσόµενα
Προπαχυνόµενα
Παχυνόµενα
Επιλογής
Χοιροµητέρες
Κάπροι

Μέθοδοι
Βάσει
Βάσει
Βάσει
Βάσει
Βάσει
Βάσει
Βάσει

των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες
των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες
των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες
των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες
των επικρατουσών τιµών ανά ζωοηµέρες
επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο
επικρατουσών τιµών ανά τεµάχιο

ανάπτυξης
ανάπτυξης
ανάπτυξης
ανάπτυξης
ανάπτυξης
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Μεταβολές βιολογικών στοιχείων µε αναπροσαρµογή
Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα βιολογικά στοιχεία του ∆ΛΠ 41, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά µε τη κίνηση των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων παρατίθενται παρακάτω.

6.16.

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

Εµφάνιση υπολοίπου "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων" λογαριασµών του ενεργητικού

Στοιχεία κατά κίνδυνο
Ορισµένες πληροφορίες κατά κίνδυνο, παρέχονται στη συνέχεια.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη
των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και µε πολύ µεγάλη
διασπορά στα υπόλοιπά τους. Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες
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αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική του Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις
ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµειώσεις. Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν
αποµειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των καθυστερηµένων.
Για τις απαιτήσεις του ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης.
Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος Αγοράς: Αναλύσεις ευαισθησίας
Η εταιρία έκανε στο τέλος της χρήσης αναλύσεις ευαισθησίας για τις τιµές στις οποίες θα διαµορφώνονταν η καθαρή θέση και τα
αποτελέσµατα µετά τους φόρους, αν ορισµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε τους κινδύνους της αγοράς, δεν διαµορφώνονταν έτσι όπως
διαµορφώθηκαν, αλλά διαφορετικά.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρατίθενται παρακάτω.

6.17.

Λειτουργικοί τοµείς (Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 8)

Ο όµιλος προέβη σε υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν
αναδροµική εφαρµογή µιας λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων
χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.

Έσοδα κατά γεωγραφική περιοχή ή σηµαντική χώρα
Οι πωλήσεις του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή αναφέρονται στη συνέχεια.

Ενεργητικά στοιχεία κατά γεωγραφική περιοχή
Τα µακροπρόθεσµα στοιχεία του οµίλου κατά γεωγραφική περιοχή κατά βασική κατηγορία, εκτός αυτών που ρητά αποκλείονται από το
∆ΠΧΑ 8, αναφέρονται στη συνέχεια.
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7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
7.1. ∆οµή Οµίλου
Για τη δοµή του Οµίλου και τον τρόπο ενοποίησης, γίνεται αναφορά στην παρ. 6.11, των καταστάσεων. Επιπρόσθετα αυτές οι πληροφορίες
παρέχονται στη συνέχεια.

Αξίζει να σηµειωθεί πως η εταιρεία CRETA FARMS ESPANA ενοποιείται για πρώτη φόρα στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

7.2. Αλλαγές σε Λογιστικές πολιτικές εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων.
∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης. Ο όµιλος προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων» καθώς και του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν
αναδροµική εφαρµογή µιας λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων
χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.
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7.3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας χρήσης ήταν 810 άτοµα για τον Όµιλο και 762 άτοµα για την εταιρία,
ενώ στο τέλος της προηγούµενης συγκρίσιµης χρήσης ήταν 865 για τον Όµιλο και 813 άτοµα για την εταιρία.

7.4. Εµπράγµατα Βάρη
Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως εξής:
Μητρική: Για εξασφάλιση απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας έχει εγγραφεί προσηµείωση ποσού 440,2 χιλ. €
Θυγατρικές: Υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 3.815 χιλ. € για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων

7.5. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του οµίλου, από τον έλεγχο των οποίων µπορεί να προκύψουν επιβαρύνσεις.
Πίνακας µε τις χρήσεις αυτές και τις σχετικές σχηµατισµένες προβλέψεις εµφανίζεται στη συνέχεια.

7.6. Λοιπές Σηµειώσεις
Σηµειώνεται επίσης:
1. Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του
σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής.
2. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
3. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη παράγραφο, η διοίκηση, από τα κέρδη της χρήσης, θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, τη διανοµή συνολικού µερίσµατος 649 χιλ. €, που αντιστοιχεί σε 0,022 €, ανά µετοχή. Η απόφαση για τη διανοµή του µερίσµατος
τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. Τόσο στα δηµοσιευόµενα στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης όσο και στην οικονοµική
έκθεση.
5. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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8. Σηµαντικά Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
8.1. Καταβολή Έκτακτης Εισφοράς Βάσει νέου φορολογικού νόµου.
«Σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης
του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 6/5/2010, αναµένεται να επιβληθεί στις
ελληνικές εταιρείες του Οµίλου έκτακτη, εφάπαξ εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της χρήσης 1/1 –
31/12/09. Το ύψος της εν λόγω εισφοράς αναµένεται να ανέλθει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, για τον Όµιλο και την Εταιρεία στο
ύψος των 250 χιλ € και 250 χιλ €, αντίστοιχα και θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των επόµενων ενδιάµεσων και ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2010 του Οµίλου και της Εταιρείας.»

8.2. Θέµατα σχετικά µε την δοµή του Οµίλου και τις Θυγατρικές.
Μετά από διοικητικές αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας για την Εταιρεία και τον Όµιλο, αποφασίστηκε να διακοπούν οι ενέργειες απόσχισης
κλάδου της συνδεµένης ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ, καθώς και οι ενέργειες συγχώνευσης των θυγατρικών ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. και ΦΑΡΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ.
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9. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης
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