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Α. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 
  

 

εκ. 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
 01/01-

31/03/10 

 01/01-

31/03/09 

 01/01-

31/03/10 

 01/01-

31/03/09 

          

           

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 4  16.564  21.313  12.345  16.328 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ   -9.182  -12.297  -6.122  -8.445 

Μηθηά Κέξδε   7.382  9.016  6.223  7.883 

          

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο   564  236  540  204 

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 

  

-7.064 

         -        

-8.698 

 

-6.498 

 

-8.070 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο   -1.274  -1.489  -842  -994 

Κέξδε/(δεκηέο)πξν 

θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

12,4 

 

-392 

 

-935 

 

-577 

 

-977 

           

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   -909  -795  -764  -641 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   160  83  160  80 

πκκεηνρή ζηε δεκηά ζπγγελνχο εηαηξείαο     -78     

Κέξδε /(Εεκηέο) πξν θόξσλ    -1.141  -1.725  -1.181  -1.538 

           

Φφξνο εηζνδήκαηνο   207  -257  227  -239 

Καζαξά Κέξδε/(Εεκηέο)  κεηά από 

θόξνπο 

  

-934 

 

-1.982 

 

-954 

 

-1.777 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κατανέμονται σε:          

Ηδνθηήηεο κεηξηθήο   -934  -1.982  -954  -1.777 

Γηθαηψκαηα  κεηνςεθίαο          

          

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ζε €   -0,0335  -0,0718  -0,0342  -0,0644 

Πξνζαξκνζκέλα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή 

ζε € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

  

 

εκ. 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
 

 

 01/01-

31/03/09 

 

 

 01/01-

31/03/09 

          

 Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πεξηόδνπ (Α)   -934  -1.982  -954  -1.777 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε  

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)   126  -82  -  - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 

  

-808 

 

-2.064 

 

-954 

 

-1.777 

          

Καηαλέκνληαη ζε          

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο   -838  -2.064  -954  -1.777 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο     -    - 
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 Γ.              ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

 
 

εκ. 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

   31/03/2010  31/12/2009  31/03/2010  31/12/2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

          

ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

Δλζψκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 5  63.702  64.227  55.980  56.476 

Άυια Πεξηνπζηθά ηνηρεία   1.652  1.635  275  308 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 6  -  -  10.223  10.223 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 6  112  115  490  490 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκ/θά ζηνηρεία   61  61  61  61 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο   640  659  -  - 

Λπνηπέο Απαηηήζεηο 7  1.194  1.197  1.994  1.997 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   67.361  67.894  69.023  69.555 

          

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ          

Απνζέκαηα   18.271  18.348  15.173  15.372 

Πειάηεο 7  13.515  13.189  10.067  11.038 

Λνηπέο Απαηηήζεηο   6.461  6.028  5.867  5.540 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα   86  50  86  50 

Σακεηαθά  Γηαζέζηκα & Ηζνδχλακα   7.043  7.047  7.010  6.838 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   45.376  44.662  38.203  38.838 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   112.737  112.556  107.226  108.393 

          

ΠΑΘΖΣΗΚΟ          

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ          

Μεηνρηθφ Κεθάιαην   25.251  25.251  25.251  25.251 

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ   -18.703  -17.766  -12.481  -11.527 

Λνηπά Απνζεκαηηθά   16.253  16.104  15.976  15.956 

   22.801  23.589  28.746  29.680 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο   5  5  -  - 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   22.806  23.594  28.746  29.680 

          

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ          

Γάλεηα 9  31.450  32.650  26.563  27.725 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 

11 

 

3.236 

 

3.208 

 

796 

 

796 

Πξνβιέςεηο γηα ινηπέο ππνρξεψζεηο & έμνδα  11  398  398  200  200 

Δπηρνξεγήζεηο 10  4.613  4.662  4.613  4.662 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο   254  230  254  230 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο   16  243  16  243 

   39.967  41.391  32.442  33.856 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ          

Πξνκεζεπηέο & Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 12  19.388  18.667  17.347  17.309 

Γάλεηα 9  30.470  28.873  28.691  27.548 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα   -  -  -  - 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν εηζνδήκαηνο   106  31  -  - 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   49.964  47.571  46.038  44.857 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   89.931  88.962  78480  78.713 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  

112.737 

 

112.556 

 

107.226 

 

108.393 
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Γ.   ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ  
 

 Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο     

Ο ΟΜΗΛΟ 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

 Γηαθνξά Από 

Έθδνζε 

Μεηνρώλ Τπέξ 

ην Άξηην 

 

Ίδηεο 

Μεηνρέο 

 Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

θαη Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

 
Τπόινηπν 

Κεξδώλ Δηο 

Νέν 

 

ύλνιν 

  

 

Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο 

 
 

 

ύλνιν 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 25.251 
 

3.312 
 

-1.104 
 

12.790 
 

-10.080 
 

30.169 
 

5 
 

30.174 

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό  εηζόδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Καζαξά Κέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-1.982 
 

-1.982 
 

 
 

-1.982 

Πξόζζεην ζπλνιηθό εηζόδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ                

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ.ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ       -82    -82    -82 

χλνιν πξφζζεηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 -82    -82    -82 

πγθεληξσηηθό ζπλνι.εηζόδεκα κεηά από θόξνπο       12.708  -12062  28105  5  28110 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Απνζεκαηηθφ πξνγξ. ρνξήγεζεο δηαθαησκάησλ πξναίξεζεο  
 

 
 

 
 30    30  

 
 

30 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ                

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο  
 

 
 

 
 

30 
 

 
 

30 
 

 
 

30 

31ε Μαξηίνπ 2009 25.251 
 

3.312 
 

-1.104 
 

12.735 
 

-12.059 
 

28.135 
 

5 
 

28.140 

                

1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 25.251  -  -  16.107  -17.769  23.589  5  23.594 

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Καζαξά Κέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-934 
 

-934 
 

 
 

-934 

Πξόζζεην ζπλνιηθό εηζόδεκα                

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία                 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ                

πλαιιαγκαηηθέο δηαθ.ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ  
 

 
 

 
 

126 
 

 
 

126 
 

 
 

126 

χλνιν πξφζζεηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          126 
 

 
 

126 

πγθεληξσηηθό ζπλνι.εηζόδεκα κεηά από θόξνπο  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Απνζεκαηηθφ πξνγξ. ρνξήγεζεο δηαθαησκάησλ πξναίξεζεο  
 

 
 

 
 

20 
 

 
 

20 
 

 
 

20 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

31ε Μαξηίνπ 2010 25.251 
 

- 
 

- 
 

16.253 
 

-18.703 
 

22.801 
 

5 
 

22.806 
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

 Γηαθνξά 

Από 

Έθδνζε 

Μεηνρώλ 

Τπέξ ην 

Άξηην 

 

Ίδηεο 

Μεηνρέο 

 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό θαη 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

 

Τπόινηπν 

Κεξδώλ Δηο 

Νέν 

 

ύλνιν 

 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2009 25.251 
 

3.312 
 

-1.104 
 

12.620 
 

-3.899 
 

36.180 
 

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό  εηζόδεκα  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Καζαξά Κέξδε/(δεκηέο)  
 

 
 

 
 

 
 

-1.777 
 

-1.777 
 

Πξόζζεην ζπλνιηθό εηζόδεκα             

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

χλνιν πξφζζεηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο             

πγθεληξσηηθό ζπλνι.εηζόδεκα κεηά από θόξνπο  
 

 
 

 
 

 
 

-1777 
 

-1777 
 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο              

Απνζεκαηηθφ πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηαθαησκάησλ 
πξναίξεζεο  

 

 

 

 

 

30 
 

 

 

30 

 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο       30    30  

31ε Μαξηίνπ 2009 25.251 
 

3.312 
 

-1.104 
 

12.648 
 

-5.674 
 

34.433 
 

             

1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 25251 
 

- 
 

- 
 

15.957 
 

-11.529 
 

29.679 
 

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα             

Καζαξά Κέξδε/(δεκηέο)         -954  -954  

Πξόζζεην ζπλνιηθό εηζόδεκα             

Κέξδε (δεκηέο) απφ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία              

Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ             

χλνιν πξφζζεηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

πγθεληξσηηθό ζπλνι.εηζόδεκα κεηά από θόξνπο  
 

 
 

 
 

 
 

-954 
 

-954 
 

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Απνζεκαηηθφ πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηαθαησκάησλ 

πξναίξεζεο  

 

 

 

 

 

20 
 

 

 

20 

 

Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο  
 

 
 

 
 

20 
 

 
 

20 
 

31ε Μαξηίνπ 2010 25.251 
 

- 
 

- 
 

15.976 
 

-12.481 
 

28.746 
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Δ.   ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο επφκελεο ζειίδεο  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Ο ΟΜΗΛΟ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
01/01-

31/03/10 

 01/01- 

31/03/09 

 01/01-

31/03/10 

 01/01-

31/03/09 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο          

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ -1.141  -1.725  -1.181  -1.538 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

Απνζβέζεηο (ζεκ.5) 1.160 
 

1.150 
 

999 
 

964 

Πξνβιέςεηο  28  624  -  32 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 126  -82  -  - 

(Κέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ  23  78  53  - 

Δζνδν απφ απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ -49  -  -49  - 

Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 20  30  20  30 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα -160  -  -160  - 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 909  713  764  562 

Εεκηά απφ ζπκκεηνρή ζε ζπγγελείο εηαηξείεο        

 
916 

 

788 

 

446 

 

-189 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κευαλαίοσ :κίνησης   

 

 

 

 

 

 

Μείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ  76  -1.631  199  -1.714 

Μείσζε/(Αχμεζε)  απαηηήζεσλ  -59  -2.012  606  -1.640 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)  218  3.699  180  4.528 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο        

Μείον:        

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.155  -795  -1.010  -641 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -20  -18     

ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ)από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)               -24 

 

31 

 

421 

 

583 

Σακεηαθέο Ρνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη  άυισλ   παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ(ζεκ.5) -621 

 

-1.925 

 

-466 

 

-1.801 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο  άπισλ-ελζψκαησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(ζεκ.5) 84 

 

31 

 

76 

 

- 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 160  82  160  79 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(β) -377 

 

-1.812 

 

-230 

 

-1.722 

Ταμειακές ροές από χρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες        

Δίζπξαμεηο απφ εθδνζέληα αλαιεθζέληα δάλεηα 954  123  500  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (ζεκ. 9) -400  -900  -400  -900 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  

(ρξενιχζηα) (ζεκ. 9) -157 

 

-202 

 

-119 

 

-169 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα        

ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ )  από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 397 

 

-979 

 

-19 

       

-1.069 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ [(α)+(β)+(γ)] -4 

 

-2.760 

 

172 

 

-2.208 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 7.047  10.174  6.838          9.557 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  7.043  7.414  7.010  7.349 
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1. ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηα Eηαηξείαο 

 

    

Ζ SATO ΑΔ (εθεμήο ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1973 θαη νη κεηνρέο ηεο  είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ) απφ ην 1990 κε ηνλ θσδηθφ ΑΣΟΚ, ελψ ην Reuters ρξεζηκνπνηεί 

ηε ζπληνκνγξαθία SATr.AT  

Ζ Δηαηξεία κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ 30/6/2009 θαη έγθξηζε ηεο Ννκαξρίαο ηελ 

23/7/2009,  κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζην λέν θηίξην ζηελ Διεπζίλα , επί ηνπ 27
νπ

 ρηι.Π.Δ.Ο.Αζελψλ 

Κνξίλζνπ.  

Ζ SATO AE καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (εθεμήο ν «Όκηινο») δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή 

θαη εκπνξία επίπισλ γξαθείνπ θαη νηθηαθψλ ρψξσλ. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

Διιάδα, σζηφζν δηαηεξεί ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ Δπξψπε, θπξίσο κέζσ ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Γεξκαλία. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο θαη ζηελ Σνπξθία κέζσ 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο TCC Buro Koltuk. 

 

 

2. Bάζε παξνπζiαζεο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 

 

2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο ελδηάκεζεο  Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Eηαηξείαο  (νη 

«Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»), ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (εθεμήο Γ.Π.Υ.Α.) , πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («Γ.Λ.Π.») θαη ησλ 

εξκεληψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή δηεξκεληψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ  πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π) θαη απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, ην επίζεκν 

λφκηζκα ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχεη ε Δηαηξεία. 

 Οη Δλδηάκεζεο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

κε εμαίξεζε ηα Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ απνηηκνχληαη ζε εχινγεο αμίεο.  

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δηελεξγεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο, 

νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο 

θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ 

απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη 

πεξίπινθεο ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο,αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 3. 
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Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ 

ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

   

 

2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελίεο 

 

 

          πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο 

ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

         Πξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

          ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 
         Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη 

παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker) 

θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε θακία επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνκέσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  ΓΛΠ 1 έρεη 

αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ (πνπ δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κία 

θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

λα παξνπζηάδνπλ είηε κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε δχν θαηαζηάζεηο 

(θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Ο Όκηινο έρεη απνθαζίζεη 

λα παξνπζηάδεη δχν θαηαζηάζεηο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ 

επηπέδσλ.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη 

επίδξαζε ζηα θέξδε αλά κεηνρή. 

 

ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»  
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting 

conditions)», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» 

γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο.  Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο 

νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη 
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λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Κόζηνο Γαλεηζκνύ»  
Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα 

πσιεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν, θαζψο φιν ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

πνπ αθνξνχζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο είρε θεθαιαηνπνηεζεί. 

  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 

(Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ»    

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ 

θάηνρν («puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ 

σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί 

γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ 

θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.   

 

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»  
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δελ πξέπεη πιένλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ζηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν θαζψο δελ 

αθνινπζεί  ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. 

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

ΔΓΓΠΥΑ 13 – Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ 
Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο 

επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο „‟πφληνπο‟‟ ή „‟ηαμηδησηηθά κίιηα‟‟ ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ 

αγαζά ή ππεξεζίεο.  Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο  
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο 

πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν  αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε.  Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό 
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν 

μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ  θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 

θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία 

παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα 
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ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα 

νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζε 

κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην 

νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή 

πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηνλ Όκηιν. 

 

Πξφηππα ππνρξεσηηθά κεηά απφ ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2009)  

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ 

κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο  

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην 

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. 

Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ 

κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη 

απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ 

απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη 

εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη 
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επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη 

ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ 

θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα 

θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ 

ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 

θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα 

παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο.  Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ 

γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα 

ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ.  Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2010) 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ 

έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 

ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα 

ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην 

θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 
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ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ 

ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Όκηινο ζα 

εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 

δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο 

απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο 

πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2009)  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο 

θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39.   

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά απφ ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ 

δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2009)  

Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ 

(non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο 

κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε 

κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ δηεξκελεία 

απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) 

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή 

ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε.  Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

Όκηιν.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, 

Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη 

γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα 

πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.  Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

  

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 

βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 

ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην 2009. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2010.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.   

 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο 

θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠΥΑ 2.  

 

ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»  
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.  

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ 

έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε 

θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.  

 

ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη 

θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

 

 

ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο.  

 

ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ 

νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο 

ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε 

ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).   

 

ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) 

φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.  

 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην 

θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) 

δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο 

ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 

απνηειέζκαηα.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ 

ππφ θνηλφ έιεγρν.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην 

Δμσηεξηθό» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  
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2.3 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
   

α) ζπγαηξηθέο 

Οη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

SATO θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη νπνίεο έρνπλ εηνηκαζζεί γηα ηελ ίδηα ρξήζε φπσο ηεο κεηξηθήο 

Δηαηξείαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.  

 

Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία είηε ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ είηε έρεη κέζσ άιισλ ζπκθσληψλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Όιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ ελνπνηεζεί κε ηε 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ελνπνηεί φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζεο ειέγρνπ επί απηψλ, ελψ ε ππνρξέσζε ελνπνίεζεο δελ πθίζηαηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία παχζεο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ειέγρνπ δηάζεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ.  

Καηάζηαζε κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 6.  

Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απξαγκαηνπνίεηνπ θέξδνπο 

πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ απαιεηθζεί πιήξσο. 

 

Όιεο νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην 

Γ.Π.Υ.Π 3, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε αγνξάο.  

Σν θφζηνο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα κεηξεηά πνπ θαηεβιήζεζαλ θαη ινηπέο 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζπλέλσζεο, 

φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πξνθχπηνπλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ ηεο 

κεηνςεθίαο επί ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εμαγνξαζζείζαο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α 3.  

Τπεξαμία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπλέλσζεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ απνθηψκελσλ εηαηξηψλ. 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο 

δεκηέο απνκείσζεο. 

 

β) ζπγγελείο εηαηξείεο  

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν 

γεληθά ηζρχεη φηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη 

επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά (κεησκέλε κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο). 

Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ζηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηε ινγηζηηθή αμία  ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ επί ησλ δεκηψλ κηαο 

ζπλδεδεκέλεο ππεξβεί ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη επηπιένλ δεκηέο, εθηφο εάλ 

έρνπλ γίλεη πιεξσκέο ή έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελήο επηρείξεζεο. 

Με πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 

απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο 
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ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί  απφ ηνλ Όκηιν. 

  

 

 

 

2.4 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αθίλεηα, βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα, θαη ινηπφ εμνπιηζκφ,  ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν 

κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο αιιά θαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ έλα πάγην λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Πάγηα ηα 

νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ Όκηιν, θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα ζε ππεξγνιάβνπο, πιηθά θαη έμνδα κηζζνδνζίαο ηερληθψλ φζνλ αθνξά ηηο 

θαηαζθεπέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ). 

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή φηαλ θξηζεί 

πην θαηάιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ  Όκηιν κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ ζχκθσλ ακε ηελ 

αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ πξνππφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ  φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ εηαηξεία απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 άιιαμε ηελ 

πνιηηηθή ηεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο δαλεηζκνχ, ζηακαηψληαο λα θαηαρσξεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

ην κέξνο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά δάλεηα γηα θηήζε ή θαηαζθεπή παγίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Γελ θξίζεθε εθηθηή ε αλαπξνζαξκνγή ησλ θνλδπιίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζήο  ηνπο σο εμήο : 

 

      Έηε 

Βηνκεραληθά Κηίξηα    25 

Κηίξηα γξαθείσλ     33 

Καηαζηήκαηα     33 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6,7-10 

Βειηηψζεηο ζε Μηζζσκέλα Αθίλεηα   9-12 

Μεηαθνξηθά Μέζα    5-10 

Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο   3-10 

 

Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Σα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο (ππφ εθηέιεζε) δελ 

απνζβέλνληαη. Βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε 

ππεξβαίλνπζα σζηφζν ηελ νθέιηκε δσή.   

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη 

ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 
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Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη, εάλ πθίζηαηαη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Αλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε ινγηζηηθή αμία 

ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα 

δεκηά απφ απνκείσζε πξνθεηκέλνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ 

(εκ. 2.25).  

 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, φηαλ δηαηίζεληαη, απνζχξνληαη, ή φηαλ  

δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

 

Κέξδε ή δεµίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζδηνξίδνληαη µε βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηηκψκελνπ θαζαξνχ εζφδνπ απφ ηε δηάζεζε θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ή έμνδα ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 

2.5 Μηζζώζεηο 
 

Ο Όκηινο σο κηζζσηήο 

 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνπλ ζηνλ Όκηιν νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ  ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αμία ίζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο 

ηδηνθηεζίαο ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ.  

 

Σα κηζζψκαηα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη  κείσζεο ηεο αλεμφθιεηεο 

ππνρξέσζεο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (ππνρξέσζε). Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Σα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο φπσο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. Ωζηφζν, αλ δελ είλαη βέβαην φηη ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Οκίινπ κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ηφηε απνζβέλνληαη ζην 

ζπληνκφηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Σα θαηαβαιιφκελα  

κηζζψκαηα γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζχκβαζε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο δηαθνπεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο, 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαθνπή ηεο κίζζσζεο. 

 

Ο Όκηινο σο εθκηζζσηήο 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή θχζε ηνπο. Σα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνζβέλνληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη 

κε νκνεηδή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ. Σα 

έζνδα απφ κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

Ο Όκηινο δελ ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 
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2.6 Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
   

Αξρηθά, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη μερσξηζηά απφ ηνλ Όκηιν θαηαρσξνχληαη ζην 

θφζηνο. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε.  Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαη εληφο πεξηφδνπ 3-5 

εηψλ.   

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο 

κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εμεηάδεη πεξηνδηθά ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Όηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο 

πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα δεκηά απφ απνκείσζε θαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο 

κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο.  

 

2.7       Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 

39, ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , 

 Απαηηήζεηο θαη δάλεηα, 

 Δπελδχζεηο θξαηνχκελεο εψο ηελ ιήμε ηνπο, θαη  

 Γηαζέζηκα  πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία (πιένλ ζε πεξηπηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία 

αιιά κέζσ απνηειεζκάησλησλ άκεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο / ζπλαιιαγήο). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη , επαλεμεηάδεηαη θαη πηζαλφλ αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά. 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ: Αθνξά ην εκπνξηθφ 

ραξηνθπιάθην θαη πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο ζην άκεζν 

κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

β) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα: Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα (θαη 

πνπ είλαη εθηφο ησλ ζπλήζσλ πηζησηηθψλ νξίσλ ηνπ νκίινπ), απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

απφζβεζεο. 

 

γ) Δπελδύζεηο θξαηνύκελεο σο ηε ιήμε: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη πξνθαζνξηζκέλε ιήμε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ θξαηνχκελα εψο ηε ιήμε, φηαλ 

ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηε ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο θξαηνχληαη 

γηα αφξηζην ή κε πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή.  

 

Οη θξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο . 
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δ) Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκεο 

πξνο πψιεζε επελδχζεηο. Πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη 

ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή  αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

ηα πξνθχπηνληα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζε δηαθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

 Καηά ηελ πψιεζε ε ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο, ηα ζπζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο 

ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, κε αλαθνξά ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε 

παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά  κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη 

κνληέια απνηίκεζεο επελδχζεσλ. 

 

2.8         Παξάγσγα  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 
Σα Παξάγσγα  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο, γηα ηελ      

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ. Απηά 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εθηηκψκελε εχινγε αμία.  

Σα παξάγσγα παξνπζηάδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή 

θαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. 

Ο φκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

 

2.9       Απνζέκαηα 
 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο  θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ν Όκηινο εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε  αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε.  

 Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη κε πνιχ ρακειή  θπθινθνξηαθή  

ηαρχηεηα απνζέκαηα. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη 

ινηπέο δεκηέο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη. 

 

 2.10     Δκπνξηθέο  Απαηηήζεηο 
  

Οη απαηηήζεηο απηέο απνηεινχλ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο (εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο) θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο θαη έλδεημεο απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απαίηεζε απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηήο, δειαδή ζηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ, θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη 

απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
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Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο, φηαλ εμαληινχληαη φια ηα 

κέζα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 

 

 

 

2.11      Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
  

Απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο φπσο νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, κε δηάξθεηα έσο ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

απηψλ. 

 

Γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίδνληαη πην πάλσ. 

 

 

 

 

 

2.12 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 

Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε αμία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εχινγε αμία ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ιακβάλνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην. 

 

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε δαπάλεο έθδνζεο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα 

πιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε. 

 

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα 

αλαβάιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

2.13  Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο 
 

  Ο Όκηινο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φηαλ 

 ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, 

 είλαη πηζαλή εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο 

ππνρξέσζεο, 

 ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επαλεμεηάδεη ηελ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη ηηο αλαπξνζαξκφδεη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.  

 

Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.  
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2.14 Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό 
 

α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ            

θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.   

 

β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ κεηά ηελ 

έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ. 

 

Έλα πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο, ε ειηθία, ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, θαζνξηζκέλν θαηαβιεηέν πνζφ γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ 

παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεησκέλν κε ηελ εχινγε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα αλαινγηζηηθά 

θέξδε ή ηηο δεκηέο απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο.  

Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηε «κέζνδν πεξηζσξίνπ» ηνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ». Αλαινγηζηηθά 

θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ζε παξαδνρέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε ελαπνκέλνπζα 

εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ππνρξέσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνζδηνξίδεηαη, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν, απφ αλεμάξηεηνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο 

κε ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  

 

Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εθξνέο, 

θαηάιιεια πξνεμνθιεκέλσλ κε ην επηηφθην πνπ θέξνπλ θξαηηθά νκφινγα κε δηάξθεηα αλάινγε ηεο 

ππνρξέσζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαηαρσξείηαη αληίζηνηρα ζε ρξέσζε ή πίζησζε ηεο 

θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη επηκεξίδεηαη αλάινγα ζηα θέληξα θφζηνπο πνπ αθνξνχλ νη 

παξαζρεζείζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξεζίεο. 

 

Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ είλαη απηφ πνπ ππνρξεψλεη ηνλ Όκηιν ζε θαηαβνιή θαζνξηζκέλνπ 

χςνπο εηζθνξψλ ζε αλεμάξηεην θνξέα (ην «Σακείν») αιιά ν Όκηινο  δελ έρεη θακηά άιιε λνκηθή ή 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηε πεξίπησζε φπνπ ην Σακείν δελ ζα δηαζέηεη 

επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξάζρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηηο παξνρέο πνπ ηνπο νθείιεη, γηα 

ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη ηε πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία ηνπο. Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ «ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ».  

 

γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 

απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 
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ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε.  

 

δ) Γηθαηώκαηα Αγνξάο Μεηνρώλ Από Σν Πξνζσπηθό 

 

 Ο Όκηινο έρεη ζε ηζρχ πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε κέζσ ησλ 

νπνίσλ έλα κέξνο ησλ ακνηβψλ ηνπο δηαθαλνλίδεηαη κε κεηνρέο ή δηθαηψκαηα επί κεηνρψλ ηνπ.  

 

Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ νξίδεηαη σο ε εχινγε αμία ησλ κεηνρψλ ή ε εχινγε αμία ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηε 

Γηνίθεζε.  

 

Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ απνηίκεζεο πνπ ελδείθλπηαη ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο.  

 

Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηθαλνπνηνχληαη 

ζηαδηαθά νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία θαη ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

πνπ ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα ηελ απφιεςε/ 

εμαγνξά ησλ κεηνρψλ (εκεξνκελία θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ).  

 

Γηα δηθαηψκαηα ηα νπνία ηειηθά δελ θαηνρπξψλνληαη δελ αλαγλσξίδεηαη ζρεηηθή δαπάλε, εθηφο απφ 

δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηνρχξσζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαζνξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ 

παξακέηξσλ αγνξάο.  

 

Απηά ηα δηθαηψκαηα ηεθκαίξεηαη φηη θαηνρπξψλνληαη φηαλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο απφδνζεο έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξακέηξσλ αγνξάο.  

 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο θάπνησλ πξνγξακκάησλ απηά ινγίδνληαη  ζαλ λα είραλ θαηνρπξσζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αθχξσζεο θαη ηα κε εηζέηη αλαγλσξηζκέλα ζρεηηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πξφγξακκα πνπ αθπξψλεηαη αληηθαζίζηαηαη απφ λέν πξφγξακκα αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ ηξνπνπνίεζε ηνπ αθπξσζέληνο πξνγξάκκαηνο.  

 

2.15 Έζνδα 
 

Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ηπρφλ παξαζρεζείζεο  εθπηψζεηο, φηαλ  ν 

Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

αγαζψλ. 

 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο ζηελ Γεξκαλία, πεξηνδηθά αλαιακβάλεη έξγα παξνρήο ζρεδηαζηηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ ζε άιιεο εηαηξείεο, θνξείο θηι., κε ην έζνδν λα θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά είηε επί ηεο βάζεο 

αλαισζέληνο ρξφλνπ θαη πιηθψλ, είηε επί ηεο βάζεο θαζνξηζκέλνπ/ζηαζεξνχ/πξνζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο 

ζχκβαζεο. 

 

Σα έζνδα απφ έξγα ζρεδηαζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ην ηίκεκα θαζνξίδεηαη βάζε ηνπ αλαισζέληνο 

ρξφλνπ θαη πιηθψλ, ινγίδεηαη ζηα έζνδα φηαλ αλαγλσξίδνληαη θαη ηα ελ ιφγσ έμνδα. 

Σα έζνδα απφ έξγα ζρεδηαζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ φπνπ έρεη ζπκθσλεζεί πξνθαζνξηζκέλν ηίκεκα, 

αλαγλσξίδνληαη κε ηελ κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ ήδε πξνζθεξζέλησλ ππεξεζηψλ πξνο ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη λα παξαζρεζνχλ γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε. 



 

ΟΜΗΛΟ SATO AE  

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε 

Α’ ΣΡΗΜΖΝΟ 2010 

πνζά ζε ρηιηάδεο  €  (εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

24 

 

Δάλ πξνθχςνπλ πεξηζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ εμφδσλ ή θφζηνπο πνπ 

απνκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, νη εθηηκήζεηο αλαζεσξνχληαη. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε επαλεθηίκεζε ησλ αλαινγνχλησλ εζφδσλ θαη ε επίδξαζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο. 

 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, κε βάζε κηα ρξνληθή αλαινγία, (ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζπξάμεηο 

κέζσ ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ) ζηε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ αθνξνχλ αμηφγξαθα επελδχζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο «ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα» θαη «ινηπά έζνδα» αληίζηνηρα. 

 

2.16 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιόκελε) 
 

Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο πνπ ν Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο θάζε 

εηαηξείαο, φπσο αλακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ (liability method) 

ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 

Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγηθά εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά ή θνξνινγηθή δεκηά 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε 

έλαληη ησλ νπνίσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε 

ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά 

ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε / απαίηεζε επί ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απ΄ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη 

ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
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2.17 πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα  ζε Ξέλν Νόκηζκα 
  

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. πλαιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη 

νπνίεο ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκέξαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε (δεκίεο) 

απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ελψ 

ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο κέζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο πεξηφδνπ.  

Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ 

θαη ησλ κέζσλ ηζνηηκηψλ ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ εθ κεηαθνξάο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 

απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή ζηνηρείσλ αιινδαπψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ», ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Καηά ηελ πψιεζε κηαο ηέηνηαο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νη ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ σο κέξνο 

ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ ηελ πψιεζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο 

(Σνπξθία έσο θαη ην έηνο 2005) έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζε ηξέρνπζεο 

αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζην λφκηζκα ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο. 

 

2.18 Δπηρνξεγήζεηο 

 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ παξά κφλν φηαλ 

ππάξρεη εχινγε  βεβαηφηεηα φηη:  

α) ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο, θαη 

β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.  

Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη αλαγλσξίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία 

θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα έζνδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

2.19 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα 
 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο,  ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο επελδχζεηο 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, ηα δάλεηα θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο, 

βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, 

κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγίδνληαη σο έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο 

κεηφρνπο ινγίδεηαη  απ‟ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε 

Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή 
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βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηαπηνρξφλσο ηελ 

ππνρξέσζε. 

Ο Όκηινο θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα αληηζηάζκηζε       ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιιαξίνπ. Ωζηφζν δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 

 

 

2.20 Κέξδε αλά κεηνρή 
 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο ηεο ρξήζεσο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

θνηλνχο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, εμαηξψληαο ην κέζν φξν ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ  απφ ηνλ φκηιν σο ίδηεο 

κεηνρέο. Σα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (diluted earnings per share) ππνινγίδνληαη 

αλαπξνζαξκφδνληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ κε ηηο επηδξάζεηο 

φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ ησλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο.  

 

Σα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή θαηεγνξία 

δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο, πνπ έρεη ε Δηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηα stock options, 

γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθηεζεί ζηελ εχινγε 

αμία (νξηδφκελε σο ε κέζε εηήζηα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο) κε βάζε ηελ αμία ησλ 

δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ απφθηεζεο 

κεηνρψλ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εθδνζεί ζε πεξίπησζε άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηνλ παξαλνκαζηή σο έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ ρσξίο αληάιιαγκα. Σέινο, θακία 

αλαπξνζαξκνγή δελ γίλεηαη ζηα θέξδε (αξηζκεηήο). 

 

2.21 Γηαλνκή κεξίζκαηνο 
 

Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 

ππνρξέσζε θαηά ηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο. 

 

2.22 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε 

θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ «δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

Όηαλ ε Δηαηξεία ή ζπγαηξηθέο ηεο αγνξάζνπλ κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην πνζφ πνπ 

θαηαβιήζεθε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη απαιιαγκέλν απφ ηελ θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο αθαηξείηαη απφ ηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ζαλ ίδηεο κεηνρέο, κέρξη αθπξψζεσο ησλ κεηνρψλ. 

Όηαλ νη ίδηεο κεηνρέο ζηελ ζπλέρεηα πνπιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ε αμία θαη ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε 

ηέηνηαο ζπλαιιαγήο θαηαρσξείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

    2.23 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 

Ωο επηρεηξεκαηηθόο ηνκέαο, νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 

εθείλα ησλ άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.  

 

Ο Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε δχν επηρεηξεζηαθνχο θιάδνπο, ησλ επίπισλ γξαθείνπ θαη ησλ επίπισλ θαη 

εηδψλ ζπηηηνχ, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο, θαη κε βάζε απηή ηε δνκή 

παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αλά θιάδν  δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζεσξείηαη πξσηεχνλ θιάδνο 

πιεξνθφξεζεο. 
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2.24 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

πλδεδεκέλα κέξε νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ή αζθεί νπζηψδε 

επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, ζπλδεδεκέλα κέξε 

είλαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, ζπγγεληθά πξφζσπα απηψλ κε πξψην βαζκφ ζπγγέλεηαο, 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνλ έιεγρν ή αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή. 

 

2.25      Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

             
α) Με Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Ο Όκηινο εμεηάδεη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ 

εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με εμαίξεζε ηελ 

ππεξαμία θαη ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή ηα νπνία ειέγρνληαη γηα 

απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε 

ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε.  

 

Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ θφζηνο πψιεζεο 

θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ ελ ιφγσ παγίνπ. Δχινγε αμία κείνλ θφζηνο πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί 

λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο 

ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ 

άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζην κηθξφηεξν εθείλν 

επίπεδν γηα ην νπνίν δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο ξνέο. 

             

β) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα 

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο). Ζ αλαθηήζηκε / εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο, πξνθεηκέλνπ λε 

δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε 

ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. 

 

 

2.26 Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ: 
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά 

πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθνληαη φηαλ: 

 Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη. 

 Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο 

ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. 
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 Ο Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. 

 Όπνπ ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην 

βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε 

ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ 

πνπ κπνξεί ν Όκηινο λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή 

δηθαησκάησλ αγνξάο θαη /ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηνπ Οκίινπ είλαη ε 

αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ν Όκηινο λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε 

ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.  

 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνύ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ δηαγξάθνληαη 

φηαλ ε ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε 

ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, 

ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε 

δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα 

ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 
 

3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: 

 

Απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ Όκηιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε 

εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά απφ ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθψο 

αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

Πξνβιέςεηο γηα απνζέκαηα: 
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O Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζηε κηθξφηεξε 

ηηκή κεηαμχ ηξέρνπζαο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ξεπζηνπνηήζηκε αμία κπνξεί λα 

δηαθέξεη ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ εθηηκήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Ωθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: 

 

Ζ Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ 

παγίσλ.  

 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: 

 

Σν θφζηνο σθειεκάησλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα 

ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη παξαδνρέο απηέο 

ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα. 

 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο:  
 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο 

ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 

επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:  

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ 

ζα ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο 

θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά 

θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ. 
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4. Πιεξνθόξεζε αλά ηνκέα 
 

Σνκέαο είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ κε ηδηάδνληα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη. 

πλεθηηκψληαο ηα παξαπάλσ , ε θαηάηκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε 

ηνκείο γίλεηαη σο εμήο: 

1.Δίδε γξαθείνπ,2.Έπηπια θαη είδε  ζπηηηνχ. 

 

 
 

3 κήλεο έσο 31 Μαξηίνπ 2010 

Έπηπια 

Γξαθείνπ 

 Έπηπια 

πηηηνύ 

 

ύλνιν 

Καζαξέο Πσιήζεηο 7.944  8.620  16.564 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 119  -511  -392 

 

3 κήλεο έσο 31 Μαξηίνπ 2009 

Έπηπια 

Γξαθείνπ 

 Έπηπια 

πηηηνύ 

 

ύλνιν 

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο) 11.003  10.310  21.313 

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  677  -1.612         -935 

 

 

 Σν γεληθφ ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ 31/03/2010 θαηαλέκεηαη ζε έπηπια γξαθείνπ θαη ζπηηηνχ 

θαηά € 71.200 ρηι. θαη θαηά  € 41537 ρηι.Σα αληίζηνηρα πνζά κε 31/12/2009 ήηαλ  € 57.843 

ρηι.θαη € 54.713 ρηι. 
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5. Πάγηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 
 

Ο ΟΜΗΛΟ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα θαη 

νηθόπεδα  

Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο  Μεραλήκαηα  

Μεηαθνξηθά 

Μέζα  

Έπηπια θαη  

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο  

Έξγα ππό 

Δθηέιεζε  ύλνιν 

2009              

Αμία θηήζεο 1/1/2009 7.909  60.828  18.551  1.352  8.326  170  97.136 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2009 -  3.848  304  95  1.138  355  5.740 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2009   -694  -964  -48  -229  -20  -1955 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -  -  -5  -1  -2  -  -8 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009 7.909  63.982  17.886  1.398  9.233  505  100.913 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2009 - 

 

12.898 

 

14.723 

 

680 

 

5.796 

 

140 
 

34.237 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2009   2.720  654  107  739  -  4.220 

Μείσζε απνζβέζεσλ 2009   -547  -964  -28  -226    -1.765 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     -4    -2    -6 

ύλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2009 - 

 

15.071 

 

14.409 

 

759 

 

6.307 

 

140 

 

36.686 

Αλαπόζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2009 7.909 

 

47.930 

 

3.828 

 

672 

 

2.530 

 

30 

 

62.897 

θαηά ηελ 31/12/2009 7.909 
 

48.911 
 

3.477 
 

639 
 

2.926 
 

365 
 

64.227 

2010              

Αμία θηήζεο 1/1/2010 7.909  63.982  17.886  1.398  9.233  505  100.913 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2010   329  34  24  116  12  515 

Μεηαθ. απφ έξγα ππφ εθηέιεζε   343        -329  14 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2010       12  -77    -65 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     33  26  11    70 

Αμία θηήζεσο 31/03/2010 7.909  64.654  17.953  1.460  9.283  188  101.447 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2010 - 

 

15.071 

 

14.409 

 

759 

 

6.307 

 

140 

 

36.686 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2010   702  157  29  207    1.095 

Μείσζε απνζβέζεσλ 2010         -75    -75 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο     28  2  9    39 

ύλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/03/2010 - 

 

15.773 

 

14.594 

 

790 

 

6.448 

 

140 

 

37.745 

Αλαπόζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2010 7.909 

 

48.911 

 

3.477 

 

639 

 

2.926 

 

365 

 

64.227 

θαηά ηελ 31/03/2010 7.909  48.881  3.359  670  2.835  48  63.702 
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γήπεδα θαη 

νηθόπεδα 

 

Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο 

 

Μεραλήκαηα 

 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια θαη  

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο 

 

Έξγα ππό 

Δθηέιεζε 

 

ύλνιν 

2009              

Αμία θηήζεο 1/1/2009 7.909  53.040  12.654  1.215  7.186  -  82.004 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2009   3.848  49  41  1.125  355  5.418 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2009   -694  -964    -209    -1.867 

Αμία θηήζεσο 31/12/2009 7.909  56.194  11.739  1.256  8.102  355  85.555 

              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2009 - 

 

11.673 

 

10.030 

 

625 

 

4.786 

 

- 

 

27.114 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2009   2.520  378  84  702    3.684 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2009   -547  -964  -  -208    -1.719 

ύλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/12/2009 - 

 

13.646 

 

9.444 

 

709 

 

5.280 

 

 

 

29.079 

 

Αλαπόζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2009 7.909 

 

41.367 

 

2.624 

 

590 

 

2.400 

 

- 

 

54.890 

θαηά ηελ 31/12/2009 7.909  42.548  2.295  547  2.822  355  56.476 

              

2010              

Αμία θηήζεο 1/1/2010 7.909  56.194  11.739  1.256  8.102  355  85.555 

Αγνξέο πεξηφδνπ 2010   329  12    111  12  464 

Μεηαθ. απφ έξγα ππφ εθηέιεζε   363        -363  0 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2010         -77    -77 

Αμία θηήζεσο 31/03/2009 7.909  56.885  11.751  1.256  8.136  4  85.942 

              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

1/1/2010  

 

13.646 

 

9.444 

 

709 

 

5.280 

 

 

 

29.079 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2010   652  90  20  196    958 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 2010         -75    -75 

ύλνιν απνζβέζεσλ θαηά  

ηελ 31/03/2010  

 

14.298 

 

9.534 

 

729 

 

5.401 

 

 

 

29.962 

 

Αλαπόζβεζηε αμία  

θαηά ηελ 1/1/2010 7.909 

 

42.548 

 

2.295 

 

547 

 

2.822 

 

355 

 

56.476 

θαηά ηελ 31/03/2010 7.909  42.587  2.217  527  2.735  4  55.980 
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6. Θπγαηξηθέο & πγγελείο Δηαηξείεο  

 

Οη εηαηξείεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2010 θαη 

2009, θαζψο θαη ε κέζνδνο ελνπνίεζήο ηνπο εκθαλίδνληαη ζηνπο  παξαθάησ πίλαθεο: 
 

31.03.2010             

Δηαηξεία 

 

Έδξα 

 

Γξαζηεξηόηεηα 

 
Άκεζε 

πκκεηνρή 

 
Έκκεζε 

πκκεηνρή 

 
Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

 
Ζκ/λία 

ηζνι/ζκνύ 

 

SATO OFFICE 

GmbH 

 

 

Γεξκαλία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 

 

100% 
 -  

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε 

 
 

31.12.ΥΥ 

 

 

 

TCC  Büro Koltuk  

 

 

Σνπξθία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 

 

- 
 

 

99,86% 
 

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε 

SATO 

OFFICE 

GmbH 

 
 

31.12.ΥΥ 

 

 

OBI HELLAS A.E 

 

 

Διιάδα 

 Ληαληθφ εκπφξην 

πιηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

ηδηνθαηαζθεπψλ 

 

49%  -  Καζαξή ζέζε  30.4.ΥΥ 

 

31.12.2009             

Δηαηξεία 

 

Έδξα 

 

Γξαζηεξηόηεηα 

 
Άκεζε 

πκκεηνρή 

 
Έκκεζε 

πκκεηνρή 

 
Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

 
Ζκ/λία 

ηζνι/ζκνύ 

 

SATO OFFICE 

GmbH 

 

 

Γεξκαλία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 

 

100% 
 -  

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε 

 
 

31.12.ΥΥ 

 

 

 

TCC  Büro Koltuk  

 

 

Σνπξθία 

  

Καηαζθεπή θαη 

εκπνξία επίπισλ 

γξαθείνπ 

 

 

- 
 

 

99,86% 
 

 

Οιηθή 

ελνπνίεζε 

SATO 

OFFICE 

GmbH 

 
 

31.12.ΥΥ 

 

 

OBI HELLAS A.E 

 

 

Διιάδα 

 Ληαληθφ εκπφξην 

πιηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ 

ηδηνθαηαζθεπψλ 

 

49%  -  Καζαξή ζέζε  30.4.ΥΥ 

 

 

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο γηα ην Α ηξίκελν ηνπ 2010 

έρνπλ σο εμήο: 

 
 

 Κόζηνο  Πνζνζηό  Γηαθνξά  Αμία 

Δηαηξεία πκκεηνρήο  πκκεηνρήο  Απνηίκεζεο  πκκεηνρήο 

        

SATO OFFICE GMBH 10.223  100%  -  10.223 

O.B.I. HELLAS AE 490  49%    490 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο & 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 10.713 

 

 

 

 

 

10.713 
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7. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 
 

 Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/03/2010  31/12/2009  31/03/2010  31/12/2009 

Απαηηήζεηο από πειάηεο        

Πειάηεο (αλνηρηά ππφινηπα) 12.148  11.623  8.945        9.843 

Πηζησηηθέο Κάξηεο 654  757  654  757 

Μεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγέο 2.163  2.246  1.850  1.820 

Μείνλ :Πξφβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο -1.450  -1.437  -1.382  -1.382 

ύλνιν 13.515  13.189  10.067  11.038 
        

 

 

 

8. Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην (πνζά πιήξε, φρη ρηιηάδεο): 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 2009 απνηειείηαη απφ 28.056.518 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,90. Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαθνξάο απφ 
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

                          (πνζά πιήξε, όρη ρηιηάδεο) 

  

Αξηζκόο 

κεηνρώλ  

Μεηνρηθό 

θεθάιαην  

Απνζεκαηηθό 

ππέξ ην 

άξηην  ύλνιν 

31 Μαξηίνπ 2010  28.056.518  25.250.866  -  25.250.866 

31 Γεθεκβξίνπ 2009  28.056.518  25.250.866  -  25.250.866 

         

 

 

Ίδηεο κεηνρέο: 
 

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 10/7/2009 απφθαζεο ηνπ Γ νινθιεξψζεθε κέζσ ηνπ ΥΑ ε πψιεζε ησλ 446.218 ηδίσλ 

κεηνρψλ πνπ θαηείρε ε Δηαηξεία βάζεη ηεο απφ 21/06/2006 απφθαζε Γ.. θαη 28/07/2006 απφθαζεο Γ.. Ζ 

παξαπάλσ πξάμε έγηλε κε ηηκή πψιεζεο 0,64 € ήηνη €285 ρηι.θαη επέθεξε δεκηά € 819 ρηι. πνπ επεξέαζε ηελ 

θαζαξή ζέζε. 
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9. Τπνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 
 

 Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/03/2010  31/12/2009  31/03/2010  31/12/2009 

Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκα 1.000  1.000  1.000  1.000 

Μαθξνπξφζεζκν ηκήκα Οκνινγηαθνχ 

Γαλείνπ 18.289 
 

19.317 
 

18.289 
 

19.317 

 Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ  12.161  12.334  7.284  7.408 

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 31.450  32.651  26.563  27.725 

        

 Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 25.258  25.158  25.258  25.158 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα Οκνινγηαθνχ  

Γαλείνπ 4.572 
 

3.101 
 

2.950 
 

1.913 

 Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ 640  613  483  477 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 30.470  28.872  28.691  27.548 

ύλνιν Γαλείσλ 61.920  61.523  55.254  55.273 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

3 κήλεο έσο ηελ 31 Μαξηίνπ 2010   

Τπφινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 61.523 55.273 

Αλαιήςεηο δαλείσλ     954     500 

Απνπιεξσκέο δαλείσλ    -400    -400 

Απνπιεξσκέο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ    -159    -119 

Τπόινηπν ιήμεο ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 61.920 55.254 

   

3 κήλεο έσο ηελ 31 Μαξηίνπ 2009   

Τπφινηπν έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 59.584 52.967 

Αλαιήςεηο δαλείσλ      185 - 

Απνπιεξσκέο δαλείσλ     -900                     -900 

Απνπιεξσκέο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ    -202   -169 

Τπόινηπν ιήμεο ηελ 31 Μαξηίνπ 2009 58.667 51.898 

 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη αλαιήςεηο κε βάζε δηάθνξα πηζησηηθά φξηα πνπ δηαηεξεί ε 
Δηαηξεία ζε δηάθνξεο ηξάπεδεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ παξνπζηάδεηαη 
παξαθάησ: 
 

 

 Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/03/2010  31/12/2009  31/03/2010  31/12/2009 

Γηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα 59.247  59.247  56.497  56.497 

 Υξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα 49.119  48.576  47.487  47.388 

Με ρξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα 10.128  10.671           9.010  9.109 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο, έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο ζην αθίλεην ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηε Θεζ/λίθε θαζψο θαη ζην αθίλεην ηνπ Κέληξνπ 

Logistics Διεπζίλαο. 
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10. Δπηρνξεγήζεηο 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ απφ 22-12-2006 απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηελ 

ππαγσγή ηεο SATO  Α.Δ. ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004 γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

ηεο, πξνππνινγηδφκελνπ χςνπο € 16.187 κε επηρνξήγεζε χςνπο € 4.856 ή 30% επί ηνπ 

πξνππνινγηζκέλνπ πνζνχ.  

Βάζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε ηδία ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 25% ηεο ζπλνιηθήο εληζρπφκελεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ € 4.047 ρηι. Ζ 

ίδηα ζπκκεηνρή θαιχπηεηαη απφ ήδε ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά. Σν πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο 

θαζνξίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ππνινγηδεηαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο απηήο.  

 

Με δεδνκέλε ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ επέλδπζεο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ε Δηαηξεία 

αλαγλψξηζε ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο επηρνξήγεζεο πνζνχ € 3.397 ρηι., ην νπνίν έρεη ήδε 

εθρσξεζεί ζε ηξάπεδα έλαληη ιήςεο ηζφπνζνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ.  

 

11. Πξνβιέςεηο 

 
 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

Πξόβιεςε γηα 

αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο 

Πξόβιεςε 

γηα 

εγγπήζεηο 

πσιήζεσλ 

 

 

ύλνιν 

Τπόινηπν ηελ           

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 

200 

 

198 

 

398 

Δπηπξφζζεηεο 

πξνβιέςεηο  

 

- 

 

- 

 

- 

Τπόινηπν ηελ    

31 Μαξηίνπ 2010 

 

200 

 

198 

 

398 

 

 

 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πξόβιεςε γηα 

αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο 

 

 

ύλνιν 

Τπόινηπν ηελ          

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 

200 

 

200 

Δπηπξφζζεηεο 

πξνβιέςεηο  

 

- 

 

- 

Τπόινηπν ηελ        

31 Μαξηίνπ 2010 

 

200 

 

200 
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12. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 
 

 Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 30/03/2010  31/12/2009  30/03/2010  31/12/2009 

Πξνκεζεπηέο 14.902  12.682  13.746  12.390 

Γηάθνξνη Πηζησηέο 375  415  232  380 

Φφξνη – Σέιε 885  1.460  819  1.235 

Αζθαιηζηηθνί  Οξγαληζκνί 238  527  224  515 

Λνηπά Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 890  1.368  367  745 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 2.098  2.215  1.959  2.044 

Δγγπήζεηο κηζζσκάησλ 254  230  254  230 

ΤΝΟΛΑ 19.642  18.897  17.601  17.539 

Μείνλ :καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 254  230  254  230 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 19.388  18.667  17.347   17.309 

 

 

13. Κέξδε / (Εεκηέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνδίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηε κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ θαηά €4.749 ρηι. κε επαθφινπζε απψιεηα κηθηνχ θέξδνπο €1.634 ρηι. (ζπγθξηηηθά κε 

ην Α ηξίκελν 2009) θπξίσο ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο επηδείλσζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα. 
 

 

 
 

14. Φόξνο Δηζνδήκαηνο  - Αλέιεγθηεο Υξήζεηο 

 

Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο έρεη ππνινγηζζεί κε βάζεη ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 

ρξήζεο 2009 25%, (2008 25%) γηα ηελ κεηξηθή Δηαηξεία. ρεηηθά κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

Δηαηξείαο, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην εμσηεξηθφ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο εθαξκφδνληαη νη ηνπηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο.   
 

Οη ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί αθφκε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα θάζε εηαηξεία πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 
Δηαηξεία Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

SATO 2006-2009 

SATO OFFICE GmbH  2006-2009 

TCC Buro Koltuk 2009 

ΟΒΗ Διιάο A.E. 2009 

 

Με δεδνκέλν φηη εθθξεκνχλ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη ησλ πην πάλσ εηαηξεηψλ γηα πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο, ν Όκηινο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφξνπ, πηζηεχεη φηη δελ απαηηείηαη ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα 

πηζαλέο δηαθνξέο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 
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15. Δλδερόκελεο  Τπνρξεώζεηο 
 

Δπίδηθεο ππνζέζεηο: 

 

Ο Όκηινο εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο λνκηθέο ππνζέζεηο θαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ δηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ Οκίινπ εθηηκνχλ φηη 

φιεο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλνληαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο: 

Tν χςνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είρε σο αθνινχζσο: 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

ΔΗΓΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ 31/03/2010  31/12/2009 

πκκεηνρήο 84  96 

Καιήο εθηέιεζεο 2.029  2.945 

Πιεξσκήο πξνθ/ιήο 3.530  3.646 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΗΓΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ 31/03/2010  31/12/2009 

πκκεηνρήο 84  96 

Καιήο εθηέιεζεο 2.029  2.945 

Πιεξσκήο πξνθ/ιήο 3.530  3.646 
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16. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ο ΟΜΗΛΟ 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

     

    1/1/-31/03/2010 

    

    1/1/-31/03/2010 

 

    1/1-31/03/2009 

 

1/1-31/03/2009 

 

1/1-31/12/2009 

 

1/1-31/12/2009 

Δμνδα αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

 

894 

 

1.126 

 

965 

 

1.129 

  

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

559 

 

559 

 

654 

 

654 

  

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

- - 1 1 
  

AT LAND AE 335 335 310 310 
  

SATO OFFICE GMBH 
- 

206 
 

108 
  

TCC BURO KOLTUK  
- 

26 
 

56 
  

Δζνδα αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ 

15 15 17 17 
  

PASSAL 

DEVELOPMENT 

2 2   
  

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο – SECOND 

13 13 5 5 
  

OBI HELLAS AE - - 12 12   

Απαηηήζεηο από 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

636 1.445 
  

927 1.728 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

361 

 

361 

  

 

660 

 

660 

AT LAND 256 256 
  

256 256 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

19 19 
  

3 3 

OBI HELLAS AE 8 8 
  

8 8 

SATO OFFICE GMBH 
 

800 
   

800 

 

TCC BURO KOLTUK 

 1 
 

 
 

1 

Τπνρξεώζεηο πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε 

242 698 
  

347 611 

PASAL 

DEVELOPMENT 

 

233 

 

233 

  

 

338 

 

338 

Θενδσξίδεο . 

Γεψξγηνο - SECOND 

3 3 
  

3 3 

OBI HELLAS AE 6 6 
  

6 6 

SATO OFFICE GMBH 
 

352 
   

146 

TCC BURO KOLTUK  
 

104 
   

118 

πλαιιαγέο θαη 

ακνηβέο δηεπζπληηθώλ 

ζηειερώλ θαη κειώλ 

ηεο δηνίθεζεο 

 

267 

 

204 

   

1.754 

 

1.317 

Απαηηήζεηο από 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

 

- 

 

- 

  

 

- 

 

- 

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 

 

- 

 

- 

  

 

- 

 

- 
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Απφ ηα άλσ ζπλδεδεκέλα κέξε νη εηαηξείεο  SATO Office GmbH, TCC BURO KOLTUK-Turkey 

θαη ΟΒΗ Διιάο Α.Δ.  είλαη άκκεζα ή έκκεζα ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξείαο SATO. 

 

Οη εηαηξίεο Θενδσξίδεο . Γεψξγηνο-SECOND, PASAL Α.Δ. Αλαπηχμεσο Αθηλήησλ θαη AT 

LAND A.E. αλήθνπλ ζε βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Απφ ηελ εηαηξεία AT LAND A.E. ε SATO ελνηθηάδεη ρψξνπο γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο.  

 

Απφ ηελ εηαηξεία PASAL Α. Δ. Αλαπηχμεσο Αθηλήησλ ε SATO: 

 

 Δλνηθηάδεη ρψξνπο γηα θαηαζηήκαηα.  

 Δλνηθηάδεη ην νηθφπεδν ηεο Διεπζίλαο επί ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε επέλδπζε ζην θέληξν 

logistics.  

 

Δπίζεο, ε PASAL A.E. αλαιακβάλεη βάζεη ζπκβάζεσλ ην project management επελδχζεσλ ηεο 

εηαηξείαο ζε αθίλεηα (θαηαζηήκαηα., θέληξν logistics θηι) κε ακνηβέο πνπ θπκαίλνληαη (αλάινγα 

κε ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε) απφ 3,5 % έσο 5 % επί ηνπ χςνπο ηεο επέλδπζεο ηεο SATO, θαζψο 

θαη κεηαηηκνινγεί νπνηαδήπνηε έμνδα έρεη δεηήζεη ε SΑΣΟ φπσο ε Pasal δηελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο πιένλ πεξηζσξίνπ πνπ θπκαίλεηαη απφ 7% έσο 10% επί ησλ εμφδσλ απηψλ 

(αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε).  

 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη επί θαζαξά εκπνξηθήο βάζεο κε ηνπο 

ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 έρεη σο εμήο: 
 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ  ΜΔΣΟΥΔ  ΠΟΟΣΟ % 

ΘΔΟΓΩΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  6.703.334  23,89 

ΘΔΟΓΩΡΗΓΖ ΩΣΖΡΗΟ  6.501.146  23,17 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΩΝ ΛΑΤΡΗΟΤ ΑΔ  1.418.500  5,05 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ  13.433.538  47,89 

ΤΝΟΛΟ  28.056.518  100,00 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ 

Οκίινπ. 
 

 

17. Δπνρηθόηεηα 

 
Ο Όκηινο - ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο - παξνπζηάδεη απμεκέλεο πσιήζεηο ην Γ΄ ηξίκελν θάζε 

ρξήζεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη πσιήζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα απιή αξηζκεηηθή εθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ έηνπο.  Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εμαηηίαο ηεο ζνβαξήο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ρψξαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο, ν ζπζρεηηζκφο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία θξίλεηαη δελ πξνζθέξεηαη γηα 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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Διεπζίλα, 25/05/2010 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ . ΘΔΟΓΩΡΗΓΖ 

Α..Γ.Σ. Ξ 434504 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ  Ν. ΡΟΤΖ 

Α.Γ.Σ. Π 020359 

  

  

  

  

  

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Γ/ΝΣΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΚΑΣΑΪΣΖ 

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 043130 

Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΗΛΗΚΖ Β. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Α.Γ.Σ. Λ 255142 
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