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ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 29709/06/Β/93/1 

ΑΥΑΡΝΔ ΑΣΣΗΚΖ (ΑΝΔΜΩΝΖ 4)  

 

 

 

«ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΓΩΣΟΤ» 

 

 

 

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Υξήζεσο 2009 

 

 (1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2009) 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

απηνύ εθηειεζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ ρξήζε 2009 

(1.1.2009-31.12.2009) είλαη εθείλε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ-ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΓΩΣΟΤ» θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηνχ  

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2010 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

www.stelioskanakis.gr, φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ  απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη 

δεκνζηνπνηήζέσο ηεο . 

http://www.stelioskanakis.gr/
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Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 

3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη  Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη δε νη αθφινπζνη: 

 

1. ηπιηαλφο Καλάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Γηνλχζνπ Αηηηθήο, νδφο Σεξςηρφξεο 

αξηζ. 9, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. 

2. Μαξία, ζχδπγνο ηπιηαλνχ Καλάθε, θάηνηθνο Γηνλχζνπ Αηηηθήο, νδφο Σεξςηρφξεο 

αξηζ. 9, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

3.  Αζαλάζηνο χξκνο ηνπ Βαζηιείνπ, θάηνηθνο Κφθθηλνπ Μχινπ Αραξλψλ Αηηηθήο, νδφο 

Μεηζφβνπ αξηζ. 4, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

 

********************** 

 

Οη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ 

νξηδφκελα αιιά θαη εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΓΩΣΟΤ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ.», (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο 

«Δηαηξεία» ή «Δθδφηξηα» ή «ΚΑΝΑΚΖ») δειψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε:  

 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο  2009 (1.1.2009-

31.12.2009), νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, 



 

 

 

  

 

   5 

 

 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ 

θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη  

 

(γ) δελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο πξνο ηελ Δηαηξεία επηρεηξήζεηο θαη ζπλαθφινπζα ε 

Δηαηξεία δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο   

 

 

Αραξλέο, 15 Μαξηίνπ 2010 

 

 

 

Οη δεινχληεο   

 

 

 

 

 

 

ηπιηαλφο Καλάθεο 

Α.Γ.Σ. Κ 369650 

 

Μαξία Καλάθε    

Α.Γ.Σ. Ρ 004160 

 

Αζαλάζηνο χξκνο 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 152234 
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Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ ρξήζε  2009 (1.1.2009 – 31.12.2009) 

 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ   

 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο 

θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 

(1.1.2009-31.12.2009). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε αθελφο κελ κε ηηο 

ζρεηηθέο  δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 (άξζξν 136 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 43α θ.λ. 

2190/1920), φζν θαη ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ 91Α΄/30.4.2007) θαη ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

θαη ηδίσο ηηο Απνθάζεηο 1/434/2007 θαη 7/448/11.10.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά 

λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο Δηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΠΑΓΩΣΟΤ», 

(εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «Δθδόηξηα» ή 

«ΚΑΝΑΚΖ»).  

εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο, παξά κφλν εηαηξηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο πξνο ηελ Δηαηξεία 

επηρεηξήζεηο.   

Ζ Έθζεζε πεξηέρεη ην ζχλνιν ηεο αλαγθαίαο πιεξνθφξεζεο κε αληηθεηκεληθφ θαη επαξθή 

ηξφπν θαη κε γλψκνλα ηελ νπζηαζηηθή θαη φρη ηππηθή πιεξνθφξεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηήλ.   

Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή 

Έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2009. 
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Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθζέζεσο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:   

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α’  

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2009 

 

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ θιεηνκέλε ρξήζε 2009 (1.1.2009-

31.12.2009), είλαη ηα αθφινπζα:  

 

1) πκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ Γηεζλή Έθζεζε ΑΡΣΟΕΑ 2009 

Με κηα εληππσζηαθή παξνπζία ζθξάγηζε ε Δηαηξεία ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 11
ε
 ΑΡΣΟΕΑ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξψελ Αλαηνιηθφ αεξνδξφκην απφ ηηο 20 έσο ηηο 24 

Φεβξνπαξίνπ 2009.  

Σν κνληέξλν θαη πνιχ εληππσζηαθφ πεξίπηεξν ηεο εηαηξείαο πξνζέιθπζε φινπο ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηε 

κεγάιε θαη αλαλεσκέλε γθάκα ησλ α’ πιψλ ηεο εηαηξείαο καδί κε κηα ζεηξά λέσλ 

πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ ρψξν 

ηεο γαζηξνλνκίαο.  

Δπίζεο, ην ηκήκα πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο έδσζε δπλακηθφ παξφλ, ελεκεξψλνληαο ηνπο 

επηζθέπηεο γηα ηα κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξείαο 

ελψ ην έκπεηξν ηερληθφ ηεο ηκήκα παξνπζίαζε θαη πξνζέθεξε πξνο γεπζηηθή δνθηκή 

κνλαδηθέο θαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθέο δεκηνπξγίεο.  

Ξερσξηζηά ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε ηελ παξνπζία ζην πεξίπηεξν ηεο Δηαηξείαο 

θαηαμησκέλσλ εθ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο UNIFINE FOOD & BAKE 

INGREDIENTS, ELLE&VIRE, KOMPLET, BEURALIA, FABBRI & ECOLE 

LENÔTRE, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηερληθφ ηκήκα ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνίεζαλ 

δσληαλέο επηδείμεηο πξνθεηκέλνπ νη επαγγεικαηίεο λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηεο εηαηξείαο ζε 

επίπεδν ηερληθήο αιιά θαη εθαξκνγψλ.  

 

Με ηε ζπκκεηνρή ηεο απηή ζηελ θνξπθαία σο άλσ έθζεζε, ε νπνία ηπγράλεη δηεζλνχο 

πξνβνιήο , ε Δηαηξεία  έδσζε γηα αθφκα κηα θνξά ερεξφ «παξψλ» ζηελ επηηπρεκέλε απηή 
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δηνξγάλσζε, πξνζθέξνληαο ζπλερή ελεκέξσζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ πνπ 

αλαδεηνχλ ηελ πςειή πνηφηεηα ζε πξψηεο χιεο, εθαξκνγέο θαη ηερλνγλσζία. 

 

2) Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο  

ηηο 4 Ηνπλίνπ 2009  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο (Αλεκψλεο 4, Αραξλαί) 

ε  Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. ηελ  Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε παξεπξέζεζαλ κέηνρνη νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 88,70% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο (6.652.852 κεηνρέο ζε 

ζχλνιν 7.500.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ) θαη εγθξίζεθαλ νκφθσλα θαη πακςεθεί 

ηα αθφινπζα : 

α. Οη  Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2008 (1.1.-

31.12.2008) ζηελ κνξθή πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ. 

β. Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ 

ζην Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ηεο 10εο Μαξηίνπ 2009,  θαζψο 

θαη  ε απφ 17 Μαξηίνπ 2009 έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή-Λνγηζηή ηεο 

εηαηξείαο θ. Θεφδσξνπ Ν. Παπαειηνχ. 

γ. Ζ  δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2008 ζπλνιηθνχ πνζνχ 

600.000,00 Δπξψ, ήηνη 0,08 Δπξψ αλά κεηνρή απφ ην νπνίν πνζφ βάζεη ηνπ λ. 3697/2008 

(ΦΔΚ Α 194/2008) παξαθξαηείηαη ν αλαινγνχλ θφξνο πνζνζηνχ 10% θαη ζπλεπψο ην  

ζπλνιηθφ θαηαβαιιφκελν πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή αλήιζε ζε 0,072 Δπξψ. 

Γηθαηνχρνη είζπξαμεο ηνπ σο άλσ κεξίζκαηνο νξίζζεθαλ νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ 

πζηήκαηνο Αυισλ Σίηισλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ Σξίηε 30 Ηνπλίνπ 2009 (record date). 

Ζκεξνκελία απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο νξίζηεθε ε Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ 2009. Ζ 

πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο ηεο ρξήζεο 2008 μεθίλεζε ηελ Γεπηέξα 6 Ηνπιίνπ 2009 κέζσ 

ηεο Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.  

δ. Ζ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ  ηεο Δηαηξείαο 

απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θιεηνκέλεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο 2008 (1.1.2008-31.12.2008) θαζψο θαη γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008. 

ε. Ζ εθινγή σο ειεγθηψλ ηεο ρξήζεσο 2009 γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ, εμακεληαίσλ 

εηαηξηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, ησλ αθνινχζσλ κειψλ ηεο 
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εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Οξθσηψλ  Διεγθηψλ ειεγθηηθήο εηαηξείαο ΟΛ Α.Δ.Ο.Δ. θαη 

ζπγθεθξηκέλα: α) ηαθηηθφο ειεγθηήο εμειέγε ν νξθσηφο ειεγθηήο-ινγηζηήο θ. Παπαειηνχ 

Θεφδσξνο ηνπ Νηθνιάνπ κε αξηζκφ Μεηξψνπ .Ο.Δ.Λ. 16641 θαη β)  αλαπιεξσκαηηθφο 

εμειέγε ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο θ. Βάζζεο Αζαλάζηνο ηνπ Ησάλλε κε αξηζκφ 

Μεηξψνπ .Ο.Δ.Λ. 21301. 

ζη. Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεσο 2008 θαη παξάιιεια  πξνελεθξίζεζαλ  νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

(εθηειεζηηθψλ θαη κε) δηα ηελ ρξήζε 2009 θαη κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε. 

δ. Δπηθπξψζεθε ε εθινγή ηνπ θ. Υξήζηνπ Βαηαιίδε σο πξνζσξηλνχ ζπκβνχινπ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο ζπκβνχινπ θ. Γεκεηξίνπ Κνπηζνιηάθνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, θαη ηέινο  

ε. Οξίζηεθε Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

37 ηνπ λ.3693/2008 απνηεινχκελε απφ ηα 3 κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ηνπο θ.θ. Αζαλάζην χξκν, Υξήζην Βαηαιίδε, 

Αιεμάλδξα Πηιάηνπ. 

 

3) Οινθιήξσζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο  Δηαηξείαο 

Δληφο ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ν Σαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

ηξηψλ ρξήζεσλ 2005 έσο θαη 2007 γηα ηηο πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. Απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν πξνέθπςαλ θαηαβιεηένη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 144.484,00 ην νπνίν πνζφ είρε ζην ζχλνιν ηνπ πξνβιεθζεί ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ρξήζεο 2008 θαη σο εθ ηνχηνπ νπδεκία επηβάξπλζε ππήξμε εθ 

ηνπ γεγνλφηνο απηνχ γηα ηελ ρξήζε 2009 . Σν σο άλσ πνζφ θαηαβιήζεθε ήδε ζην ζχλνιφ 

ηνπ.  

 

4) Υξπζά Βξαβεία από ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε BULPEK 

ζηε όθηα ηεο Βνπιγαξίαο 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηείρε κέζσ ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηεο δηαλνκέα ζηε Βνπιγαξηθή αγνξά 

ALMA LIBRE ζηε δηεζλή έθζεζε αξηνπνηίαο & δαραξνπιαζηηθήο BULPEK πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηηο 11 έσο ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2009. 
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Δθεί παξνπζηάζηεθαλ πινχζηεο εθαξκνγέο ησλ πξντφλησλ απφ ην Σερληθφ Σκήκα ηεο 

Δηαηξείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ε Δηαηξεία θαη ε ALMA LIBRE θαηέθηεζαλ 

ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο.  

ηνλ ηνκέα ηεο δαραξνπιαζηηθήο, βξαβεχηεθαλ κε ην Υξπζφ Μεηάιιην ζην δηαγσληζκφ 

κε ζέκα "Απζεληηθφ Σειηθφ Πξντφλ" γηα ηελ ηνχξηα MEDITERANEE απφ ηε ζεηξά 

Deluxe Line θηηαγκέλε κε Nappage Amarena, κία δεκηνπξγία ηνπ θ. Γ. Κφζηηνπηζνπθ, 

πξντζηάκελνπ ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ηεο Eηαηξείαο  Σν βξαβείν ζηελ θαηεγνξία απηή 

απέλεηκε ε Πξφεδξνο ηεο Βνπιγαξηθήο Οκνζπνλδίαο Αξηνπνηψλ. 

Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ηεο αξηνπνηίαο ε Δηαηξεία θαη ε ALMA LIBRE θαηέιαβαλ θαη 

πάιη ηελ 1ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία "ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ & ΕΤΜΔ" ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε ηεο Βνπιγαξηθήο Έλσζεο Καηαλαισηψλ γηα ηα αξηνζθεπάζκαηα πνπ δηέζεηαλ ζην 

πεξίπηεξφ ηεο ALMA LIBRE, φια παξαζθεπαζκέλα απφ ην ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο 

Δηαηξείαο θαη θηηαγκέλα κε ηηο α’ χιεο ηεο Δηαηξείαο. 

Σέινο, ηελ 1
ε
 ζέζε θαηέθηεζε ε ALMA LIBRE απφ ηελ INTEREXPO, δηνξγαλψηξηα ηεο 

έθζεζεο BULPEK, γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο. 

Με ηε ζπκκεηνρή ηεο απηή ε Δηαηξεία έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Βνχιγαξνπο 

επαγγεικαηίεο λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηεο θαζψο θαη ην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο ζε 

επίπεδν ηερληθήο αιιά θαη εθαξκνγψλ. 

 

5) Γηνξηζκόο εηδηθνύ δηαπξαγκαηεπηή 

Ζ Δηαηξεία δηφξηζε ηo Mέινο ηνπ ΥΑ «ΒΔΣΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.» σο 

εηδηθφ δηαπξαγκαηεπηή επί ησλ κεηνρψλ ηεο πξνο ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 26ε Μαξηίνπ 2009. Ζ Δθδφηξηα 

έρεη ζπλάςεη κε βάζε θαη ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 20επ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ, 

ζχκβαζε εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ σο άλσ Α.Δ.Π.Δ.Τ. δηάξθεηαο 1 έηνπο. 

 

6) Αλάπηπμε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ  

Ζ Δηαηξεία εξεπλά ζε δηαξθή βάζε θαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ αιιά θαη κεζνδηθφ, κε 

βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη, ηελ Γηεζλή αγνξά κε ζθνπφ ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ πιήζνπο ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ 

απφ ηελ ίδηα  πξντφλησλ. Δληφο ηνπ αλσηέξσ πιαηζίνπ θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 
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ζπλέρηζε λα δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ 

ζπλεξγαζηψλ, αιιά θαη κε ηελ ζχλαςε λέσλ ζπλεξγαζηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία ιάλζαξε 42 λένπο θσδηθνχο πξντφλησλ εληφο ηεο ρξήζεσο 

2009. Έκθαζε δφζεθε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηνπ 

παγσηνχ κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ε Δηαηξεία αληηπξνζσπεχεη, φπσο ηεο 

Ηηαιηθήο FABBRI 1905 κε πξντφληα γηα δαραξνπιαζηηθή φπσο ην Nappage ζε γεχζε 

Φξάνπια, ε ζεηξά SIMPLE γηα παγσηφ ζε γεχζε Μαχξεο νθνιάηαο θαη ε βάζε γηα 

παγσηφ Nevepann 100 Bollo Oro.  

Δπίζεο, απφ ηελ εηαηξεία Fruibel, παξνπζηάζηεθαλ ην Delifruit Πνξηνθάιη θαζψο θαη ην 

πνιχ εληππσζηαθφ Decorgel Glamour. 

Απφ ηελ εηαηξεία Beuralia,  παξνπζηάζζεθαλ δχν λέα βνχηπξα, ην Crème Beurre γηα 

δαραξνπιαζηηθή ρξήζε θαη ην ιησκέλν βνχηπξν γάιαθηνο γηα απζεληηθά ζηξνπηαζηά 

γιπθά. 

Ζ γθάκα ησλ δηαθνζκεηηθψλ δαραξνπιαζηηθήο εληζρχζεθε απφ ηα δηαθνζκεηηθά θχιια 

αζεκηνχ θαη ηα flakes απφ πξαγκαηηθφ ρξπζφ θαη αζήκη θαζψο επίζεο θαη απφ λέα ζρέδηα 

απφ assorted ζειίδεο θαη ξνιιά ηεο ειβεηηθήο Bombasei. 

Ζ γθάκα ηεο αξηνπνηίαο εληζρχζεθε θαη απηή ηε ρξνληά απφ κίγκαηα γηα ςσκηά εηδηθνχ 

ηχπνπ φπσο ην Nordlander θαη ην Six Grain 100% απφ ηε γεξκαληθή ABEL & 

SCHAEFER KOMPLET θαη απφ ην βειηησηηθφ PB 80 ηεο εηαηξείαο RIETMANN. 

Παξάιιεια ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε θαη ζηελ επέθηαζε 

ησλ πθηζηακέλσλ ζπλεξγαζηψλ ηεο, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη 

ηε δηείζδπζή ηεο ζε λέεο γεσγξαθηθά αγνξέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο, ππνγξάθνληαο ζρεηηθέο επεθηάζεηο ζπκβνιαίσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ππνγξάθεθε κε ηελ γεξκαληθή εηαηξεία ABEL & SCHAEFER 

KOMPLET ρξνληθή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο γηα ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Κχπξν , ελψ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία  θαη νη ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο, 

Αιβαλίαο θαη FYROM. 

Δπίζεο, κε ηε ηηαιηθή εηαηξεία FABBRI 1905 αλαλεψζεθαλ ρξνληθά νη ζπκθσλίεο 

απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 2 εηαηξεηψλ θαη παξάιιεια επεθηάζεθαλ απηέο 

θαη γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Βνπιγαξίαο, Κνζφβνπ θαη FYROM. 
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Ζ Δηαηξεία αληηιακβαλφκελε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αιιά 

θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ ιφγσ θπξίσο ηνπ πξψηκνπ ζηαδίνπ αλαπηχμεσο 

ζην νπνίν βξίζθνληαη, ζπζηεκαηηθά επεθηείλεη απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο ηηο ζρεηηθέο 

ζπκθσλίεο κε ηνπο νίθνπο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα αληηπξνζσπεχεη, ψζηε λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο θαη νη ελ ιφγσ πεξηνρέο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ζπκθσλίεο. 

Άμην ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ηέινο ηπγράλεη ην γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία ζπλερίδεη ηελ πνιχ 

επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ δηεζλνχο θήκεο Γαιιηθή ζρνιή γαζηξνλνκίαο 

ECOLE LENOTRE κε ηελ νπνία δηεμάγεη πςεινχ επηπέδνπ ζεκηλάξηα γαζηξνλνκίαο ζην 

Athens Center of Gastronomy  θαη ζην Thessaloniki Center of Gastronomy. 

 

7) Νέεο απνθιεηζηηθέο ζπκθσλίεο  

ε δχν λέεο ζπκθσλίεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο πξνρψξεζε ε Δηαηξεία 

εκπινπηίδνληαο ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ κε λέεο, πνηνηηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο πξψηεο 

χιεο δαραξνπιαζηηθήο ζηηο ρψξεο θαη πεξηνρέο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, δειαδή ζε 

Διιάδα, Κχπξν, Βνπιγαξία, Αιβαλία, FYROM θαη Κφζνβν. 

Ζ πξψηε είλαη κε ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία MONA LISA, πνπ παξάγεη δηαθνζκεηηθά απφ 

ζνθνιάηα. Όια ηα πξντφληα MONA LISA παξάγνληαη απφ πξαγκαηηθή θαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο ζνθνιάηα θαη είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε. Γηαηίζεληαη ζε πξσηφηππα ζρέδηα θαη 

ρξψκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ κηα πιήξε γθάκα απφ ηελ νπνία αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηα 

νθνιαηέληα Νηεθφξ (ζε πνηθηιία ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ), ηα BASTONI & 

CHOCOLATTOS (ζνθνιαηέληα δηαθνζκεηηθά ζηηθο), ηα CHOCOLATE CUPS 

(ζνθνιαηέληα θνππάθηα έηνηκα πξνο γέκηζε), ηα BLOSSOΜS (κπιφζνκ πγείαο, γάιαθηνο, 

ιεπθφ, αλάκηθην θαη ξνδ) θαη ηα SHAVINGS. Ζ MONA LISA δηαζθαιίδεη ηελ άξηζηε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο εθαξκφδνληαο ζχζηεκα HACCP.  

Ζ δεχηεξε, είλαη κε ηελ Γαιιηθή εηαηξεία MATERNE πνπ παξάγεη ηνπο πνπξέδεο 

θξνχησλ LEREBOURG. Γηαηίζεληαη ζε ηέζζεξηο γεχζεηο: Βαηφκνπξν, Μπαλάλα, Μάλγθν 

θαη Cassis (Φξαγθνζηάθπιν) θαη είλαη ηδαληθνί γηα πνιιέο ρξήζεηο φπσο γηα ηελ 

παξαζθεπή κνπο, κπαβαξνπάδ, θνπιί θξνχησλ, γεκίζεηο γηα ζνθνιαηάθηα θ.α. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη ζαλ επηθάιπςε γιπθηζκάησλ. 

Καη νη δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζπληζηνχλ βαζηθφηαηεο πξψηεο χιεο ζηα ρέξηα θάζε 
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επαγγεικαηία, ελψ παξάιιεια πξνζδίδνπλ πεξαηηέξσ δπλακηθή ζην πξντνληηθφ πεδίν ηεο 

Δηαηξείαο , εληζρχνληαο ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θιάδν .  

 

8) Παξνπζίαζε ζηελ Έλσζε Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ   

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Έλσζε Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ, ηελ Παξαζθεπή 11 

Γεθεκβξίνπ 2009.  

ηελ παξνπζίαζε ζπκκεηείραλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, θ. ηέιηνο Καλάθεο , ε Αλαπιεξψηξηα  Γηεπζχλνπζα  χκβνπινο θ.  Έιθε 

Καλάθε θαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, θ. Αζαλάζηνο χξκνο.  

ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έθαλε κία ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη επεζήκαλε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πεηπρεκέλε 

πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο πξψηεο ζέζεο ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν ηεο 

εκπνξίαο πξψησλ πιψλ δαραξνπιαζηηθήο, αξηνπνηίαο θαη παγσηνχ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Αλαθέξζεθαλ νη ηάζεηο θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ, θαζψο 

θαη νη ηειεπηαίεο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο. Παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά 

κεγέζε, ε καθξνρξφληα αλνδηθή πνξεία ηνπο θαη δηαηππψζεθε ε εθηίκεζε γηα θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ απηνχ πεξίπνπ χςνπο κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

2008 (ν νπνίνο αλήιζε ζηα  18,732 εθαη. επξψ).  

Σέινο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έδσζε έκθαζε θαη εζηίαζε ζην φξακα ηεο Δηαηξείαο πνπ 

είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ζπζηεκαηηθή ζπκβνιή ζηε δπλακηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαη επίζεο αλέιπζε ηνπο ηξφπνπο 

θαη ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ νξάκαηνο. 

 

9) Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηνχ ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2009 απνθάζηζε νκφθσλα λα αλαιάβεη θαζήθνληα Δζσηεξηθνχ Διεγθηνχ ηεο Δηαηξείαο 

κε θαζεζηψο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο (ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, σο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ 

απφ ηνλ λ. 3091/2002) ε θα. Βαζηιηθή Μαθξή ηνπ Οξέζηε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηακέλεο θαο. Μαξίαο Υαιαζνρψξε ηνπ Βαζηιείνπ. Ζ θαηά ηα άλσ λέα Δζσηεξηθή 

Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο δηαζέηεη ηα αλαγθαία πξνζφληα, ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ηελ 
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εκπεηξία, ψζηε λα δχλαηαη λ’ αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο ζέζεψο ηεο κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Δπηπιένλ δελ ζπληξέρεη εηο ην πξφζσπν απηήο νηνδήπνηε αζπκβίβαζην εθ 

ησλ κλεκνλεπνκέλσλ ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ζ θαηά 

ηα άλσ λέα Δζσηεξηθή Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ζ΄ απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρνιήζεσο, θαη ζα επνπηεχεηαη (φπσο εμάιινπ ζπλέβαηλε θαη κε ηελ 

απνρσξήζαζα Δζσηεξηθή Διεγθηή) απφ έλα εθ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθ πεξηηξνπήο. 

 

10) Αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηνχ ηεο 4
εο

  Φεβξνπαξίνπ 

2009 εμέιεμε, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο θ. 

Γεκεηξίνπ Κνπηζνιηάθνπ, σο λέν κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ ηνλ θ. Υξήζην Βαηαιίδε ηνπ 

Παλαγηψηε, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο. Ζ πξνζσξηλή απηή 

εθινγή  επηθπξψζεθε  απφ ηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε θαη εηδηθφηεξα  ηελ 

Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία έιαβε ρψξα  θαηά ηα αλσηέξσ ηελ 4
ε
 Ηνπλίνπ 

2009.  

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ B’ 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη δηεζλνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ. Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηεο, ε δεκηνπξγία ηζρπξνχ εκπνξηθνχ 

νλφκαηνο (brand name) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή κειέηε, έξεπλα αγνξάο θαη εκπνξία 

λέσλ πξντφλησλ κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 

πθηζηακέλεο θαη κειινληηθήο δήηεζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ νξγαλσηηθψλ, 

ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ  ππνδνκψλ, βνεζνχλ ηελ Δηαηξεία λα είλαη δηαξθψο 

αληαγσληζηηθή θαη λα πξνσζεί ηελ δηείζδπζή ηεο ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο.  

 

Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη νπζησδψο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ φκσο  



 

 

 

  

 

   15 

 

 

 

ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο εθηηκψκελεο δηάξθεηαο απηνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο αζθπμίαο θαη έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά, ηδίσο δε 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

εγρψξην πεξηβάιινλ,  ε ηπρφλ γεληθφηεξε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο είλαη 

πηζαλφλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ θιάδνπ 

ηξνθίκσλ. Ζ κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή 

θαη πξντνληηθή ηεο δηαθνξνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηνρεπκέλε επέθηαζή ηεο ζε 

λέεο γεσγξαθηθά αγνξέο, απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ απηή δηαζέηεη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

 

Οη ζπλήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη ινηπνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία 

είλαη θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο αγνξάο, πηζησηηθφο 

θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, επηηφθην, θίλδπλνο απνζεκάησλ, θίλδπλνο κείσζεο ηεο 

δήηεζεο ιφγσ γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθήο χθεζεο).  

Δηδηθφηεξα:  

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ.  Τπάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα  χςνπο 2.555.703 

Γαλέδηθεο θνξφλεο κε απνηίκεζε  αμίαο 343.439 Δπξψ ηελ 31/12/2009 θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο πνιχ ρακειή θαη πάλησο 

ειεγρφκελε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ 

κέηξσλ, πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

ηδηαίηεξα ρακειφο θαη ζε θάζε πεξίπησζε  ειεγρφκελνο. 
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Κίλδπλνο απμνκείσζεο ησλ ηηκώλ ησλ απνζεκάησλ  

 

Οη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (θχξηα Δπξψπε) ηα ηειεπηαία 

πέληε έηε θπκαίλνληαη ζε πνζνζηφ 3-10% θαηά κέζν φξν, θαη δηεζλψο, ελφςεη ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο γεληθέο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

κεηαπσιήζεσο , σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν αμηνινγείηαη σο απμεκέλε 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ζπλδπαζηηθά 

κέηξα πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ λα πεξηνξίζεη κέζσ εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο ηελ έθζεζε ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξκφζεη 

αλάινγα ηελ ηηκνινγηαθή θαη εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή.  

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κε απηήλ κέξε, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο 

(2.300 πεξίπνπ πειάηεο). Δπίζεο δελ ππάξρεη πειάηεο πνπ λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 4% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζθαιίδεη φηη νη πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλνπλ 

ρψξα πξνο πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο. πλαθφινπζα ν ελ ιφγσ θίλδπλνο 

αμηνινγείηαη σο πεξηνξηζκέλνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε σο ειεγρφκελνο, θαζψο ε Δηαηξεία 

παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηηο επηδφζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ πειαηψλ ηεο, 

ψζηε λα ελεξγεί, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ πξνιεπηηθά, κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο  επηζθαιεηψλ, γεγνλφο ην νπνίν απνηππψλεηαη θαη απφ ηα ηζηνξηθά ηεο κέρξη 

ζήκεξα  ζηνηρεία  . 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη πςειφ δείθηε  ξεπζηφηεηαο. Ζ 

γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

φηη ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο) αλέξρεηαη ζε 3,65 ελψ ν δείθηεο ακέζνπ ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ 
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Δλεξγεηηθφ αθαηξνπκέλσλ ησλ απνζεκάησλ πξνο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 

αλέξρεηαη ζε 2,97. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο εθπηψζεηο ιφγσ 

ακέζσλ πιεξσκψλ (cash discounts) πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο ηεο, ελψ παξάιιεια 

ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ κε επλντθνχο φξνπο 

απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Ωο εθ ηνχηνπ ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

ρακειφο θαη πάλησο ειεγρφκελνο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, απφ ηνλ 

νπνίν πξνθχπηεη ε κείσζε ηεο δαλεηαθήο  επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

Δηαηξεία 2009 

      

Πνζά ζε επξώ 

Μέζν 

Δπηηόθην 0-6 κήλεο 

6-12 

κήλεο 

1-5 

ρξόληα ύλνιν 

      

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί 

πηζησηέο  2.741.375,71 861.904,82 0,00 3.603.280,53 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  0,04 611,11 0,00 0,00 611,11 

ύλνιν   2.741.986,82 861.904,82 0,00 3.603.891,64 

      

Δηαηξεία 2008 

      

Πνζά ζε επξώ 

Μέζν 

Δπηηόθην 0-6 κήλεο 

6-12 

κήλεο 

1-5 

ρξόληα ύλνιν 

      

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί 

πηζησηέο  2.856.564,94 540.455,09 0,00 3.397.020,03 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  0,06 1.075.397,26 0,00 0,00 1.075.397,26 

ύλνιν   3.931.962,20 540.455,09 0,00 4.472.417,29 
 

 

 

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο  

 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο, πιελ φκσο ιφγσ ηεο κεδεληθήο ζρεδφλ 

εμάξηεζεο ηεο Δηαηξείαο απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ (611,11 επξψ ηελ 31-12-2009), δελ 

πθίζηαηαη ηδηαίηεξνο επηηνθηαθφο θίλδπλνο. ε θάζε δε πεξίπησζε  ελφςεη ηνπ φηη ν 

δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor, ε ζεκαληηθή κείσζε  ηνπ 

ηειεπηαίνπ  έρεη άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο.    
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Κίλδπλνο απαμίσζεο απνζεκάησλ  

 

 Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ  απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Παξάιιεια ιφγσ ηεο κεγάιεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ 

απνζεκάησλ (75 εκέξεο), θαη ηαπηφρξνλα ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο απηψλ (εκεξνκελία 

ιήμεο), ν θίλδπλνο απαμίσζήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο. 

 

 Μείσζε δήηεζεο ιόγσ γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο 

 

Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ε δήηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία παξακέλεη πξνο ην παξφλ ζηαζεξή παξά ην 

γεληθφηεξν θιίκα θαηαλαισηηθήο χθεζεο. Πάλησο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο, ελφςεη θαη 

ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη  ηηο απνδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο 

ε κείσζε ηεο δήηεζεο αλακέλεηαη λα εληαζεί, εθφζνλ νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζπλερηζζνχλ κε ηελ ίδηα έληαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο 

θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο , θαζψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο θαη ελ 

γέλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.   
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ’  

εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ, (ζπλδεφκελα κέξε) φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην Γηεζλέο  Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα 

πεξηιακβάλνληαη: 

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεµέλνπ πξνζψπνπ πνπ 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2009 (1.1.2009-31.12.2009) θαη νη νπνίεο 

επεξέαζαλ νπζηαζηηθά ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. 

(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ µεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεµέλνπ 

πξνζψπνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε, νη νπνίεο ζα µπνξνχζαλ λα 

έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρξεµαηννηθνλνµηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2009. 

εκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί  πεξηιαµβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, 

β) ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (31.12.2009), 

γ) ηελ θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεµέλνπ πξνζψπνπ µε ηνλ εθδφηε θαη 

δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο 

απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο 

αγνξάο.  
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ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  01.01-31.12.2009 

ΠΗΝΑΚΑ 1  

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ  

ε ζπγαηξηθέο 0,00 

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 

  

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ  

Απφ ζπγαηξηθέο 0,00 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 

 

  

Πσιήζεηο παγίσλ  

Πξνο ζπγαηξηθέο 0,00 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 

  

Απαηηήζεηο   

Απφ ζπγαηξηθέο 0,00 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 

  

Τπνρξεώζεηο   

ε ζπγαηξηθέο 0,00 

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 

  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 : Παξνρέο πξνο ηελ δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο 

 

Α. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο 518.927,27 

Β. Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                            0,00 

Γ. Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 
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εκεηώζεηο :  

1. Γελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλα πξνο ηελ Δηαηξεία λνκηθά πξφζσπα  

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

Δηαηξείαο (θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 

3. Πιελ ησλ σο άλσ ακνηβψλ δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ησλ ελ ιφγσ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  θαη κειψλ ηνπ Γ.. 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ΄ 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 7 λ. 3556/2007, όπσο ηζρύεη ζήκεξα  

 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ 3.825.000 Δπξψ, 

είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 7.500.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο 0,51 Δπξψ εθάζηεο. Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία Μεζαίαο θαη Μηθξήο 

Κεθαιαηνπνίεζεο.  

2. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

3. Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο.  

 Πεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη 

δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 

ηνπ λ. 3556/2007 είλαη νη αθφινπζεο:  

 ηπιηαλφο Καλάθεο: 5.406.932 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 72,09 %),  

 Μαξία Καλάθε: 600.000 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 8,00%), 

4. Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

5. Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ζε θαηφρνπο 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

6. Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο Δηαηξείαο ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ, νη 

νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

7. Αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηήο, δελ  
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πθίζηαληαη θαλφλεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 

2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

8. Γελ πθίζηαηαη εηδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

9. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπκθσλία ζπλαθζείζα απφ ηελ Δηαηξεία, ε νπνία 

λα ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

10. Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ απηήο ή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία λα πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο νηαζδήπνηε δεκφζηαο πξφηαζεο.         

 

 

Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζύκθσλα 

πξνο ην  α. 4 παξ. 8 λ. 3556/2007 

 

Ζ αξίζκεζε ζηελ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε (ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3556/2007) αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή αξίζκεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ α. 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007, σο απηέο νη πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ. 

1. Ζ δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Οη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2002. 

2. Οπδείο ηέηνηνο πεξηνξηζκφο πθίζηαηαη είηε εθ ηνπ λφκνπ, είηε εθ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο, νχηε απφ νηαδήπνηε άιιε ζπκθσλία.  

3. Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο.  

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο, έρνπλ αληιεζεί απφ ην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξεία 

κεηνρνιφγην.  

4. Γελ ππάξρνπλ άιιεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, εη κε κφλνλ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά  

ςήθνπ. 
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5. Γελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δηαηξεία ηέηνηνη πεξηνξηζκνί. 

6. Οκνίσο δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δηαηξεία ηέηνηεο ζπκθσλίεο.     

7. ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο  

απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

8. Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα εηδηθή αξκνδηφηεηα. 

9. Διιείςεη ηέηνησλ ζπκθσληψλ, παξέιθεη νηαδήπνηε επεμήγεζε.  

10. Οκνίσο, ειιείςεη ηέηνησλ ζπκθσληψλ παξέιθεη νηαδήπνηε επεμήγεζε.  

Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ζπλεηάγε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ λ. 

3556/2007.  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Δ΄  

Πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά ή πεξηβαιινληηθά ζέκαηα   

     

1. Ζ Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεο 2009 απαζρφιεζε θαηά κέζν φξν 69 

άηνκα.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζρέζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη άξηζηεο θαη 

δελ παξνπζηάδνληαη εξγαζηαθά πξνβιήκαηα, θαζψο κία εθ ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο εξγαζηαθήο εηξήλεο.  

Ζ Δηαηξεία θαζεκεξηλά θξνληίδεη γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη απνιχησο κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη παξάιιεια λα 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη πξναγσγήο ησλ εξγαζηψλ απνδφζεσλ θαη επηδφζεσλ 

γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο.      

 

2. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζηνρεχεη ζε κία ηζνξξνπεκέλε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αθνινπζψληαο κία πνξεία 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνχ.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ Σ΄  

Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο –Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί 

δείθηεο επηδόζεσλ  

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη κηα νξζή θαη ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο, 

ησλ επηδφζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ απεηθφληζε απηή 

ιακβάλεη ρψξα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη πεξηεθηηθή 

αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο 

θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο 

ζρεηηθήο απεηθφληζεο παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλνη δείθηεο (ρξεκαηνννηθνλνκηθνί θαη κε) 

ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία αμηνινγεί σο ρξήζηκνπο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ 

αλσηέξσ ζεκάησλ.  

 

1. Δμέιημε ηεο Δηαηξείαο : 

Ζ πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο 2006-2009 έρεη σο εμήο : 

 

Δμέιημε               πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 

 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 16.659 18.597 20.382 20.742 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 12.100 13.255 15.209 16.494 

Κχθινο εξγαζηψλ 15.280 17.753 18.732 18.588 

Κέξδε πξν θφξσλ 1.792 2.291 2.475 2.590 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 1.209 1.679 1.783 1.885 

 

Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο έρεη σο εμήο : 

 

 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

Μεηαβνιή πσιήζεσλ 7,2% 16,2% 5,5% -0,8% 

Μεηαβνιή θεξδψλ κεηά απφ θφξσλ 29,1% 38,9% 6,2% 5,7% 
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Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο εηαηξείαο ηφζν ζε επίπεδν 

πσιήζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο.  

Ζ κηθξή κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 0,8% ζε ζρέζε κε ηηο απμήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ νθείιεηαη ζηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε  ε νπνία ελέζθπςε ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009,  ρσξίο φκσο λα  επεξεάζεη θαη ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ. 

 

2. Δπηδόζεηο ηεο Δηαηξείαο  

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλα πνζά θαη ζπλαθείο αξηζκνδείθηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο 2006-2009: 

 

                                                                   πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ 

 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 1.209 1.679 1.783 1.885 

Κέξδε πξν θφξσλ 1.792 2.291 2.475 2.590 

Κέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ & απνζβέζεσλ 2.062 2.657 2.840 2.851 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ  

(πξν θφξσλ) 

 

15% 

 

17% 

 

16% 

 

16% 

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ 

(κεηά θφξσλ) 

 

7% 

 

9% 

 

9% 

 

9% 

 

Οη επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο εμαθνινπζνχλ λα  είλαη πςειέο κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ πξν θφξσλ λα θηάλεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζε πνζνζηά 16-17%. Παξά 

ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 4,8% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 2008 θαη κε 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 0,8% ηα θέξδε πξν θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 4,6%. Ζ αχμεζε 

απηή νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαηά δχν επηπιένλ 

κνλάδεο απφ 34,47% ζε 36,25%. 

 

3. Υξεκαηννηθνλνκηθνί  θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ θαη ζέζεο ηεο εηαηξείαο : 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο , ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε , πνπ 

άπηνληαη ησλ βαζηθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο ζέζεο  ηεο εηαηξείαο : 
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Κπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο (εκέξεο) 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο απαηηήζεσλ 187 185 180 186 

Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο απνζεκάησλ 39 67 72 75 

Μέζε δηάξθεηα  εμφθιεζεο 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 

153 

 

158 

 

133 

 

110 

Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ (θνξέο) 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 

Ίδηα πξνο ζπλνιηθά Κεθάιαηα 0,72 0,71 0,75 0,80 

Γάλεηα πξνο ίδηα θεθάιαηα 0,06 0,18 0,07 0,00 

Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο 

2,65 2,48 2,94 3,89 

Σαρχηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 1,26 1,34 1,23 1,13 

Σαρχηεηα θπθινθνξίαο παγίσλ 2,27 2,62 2,39 2,43 

 

Δπελδπηηθή 

Κέξδνο αλά κεηνρή (πξν θφξσλ) 0,23 0,31 0,33 0,35 

Λνγηζηηθή Αμία αλά κεηνρή 1,61 1,77 2,03 2,20 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ε εηαηξεία πξνζπάζεζε θαη θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ην 

κέζν φξν είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ζηηο 186 εκέξεο βειηηψλνληαο ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Ζ 

βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηελ 

κηθξφηεξε  κεξηζκαηηθή πνιηηηθή έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα : 

 

-Μείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαηά 1.074.786,15 επξψ.  

-Μείσζε θαηά 23 εκέξεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ. 

-Αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο (Γάλεηα/Ίδηα Κεθάιαηα) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ 

νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑ. 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Ε 

Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2010 

 

ηελ παξνχζα Δλφηεηα θαη αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε 2010, παξαηίζεληαη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο πνηνηηθνχ 

ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί κε ηνλ αζθαιέζηεξν δπλαηφ ηξφπν, ελφςεη θαη 

ηεο ππάξρνπζαο αβεβαηφηεηαο ιφγσ ηεο δηαξθείαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απηήο ζηελ εγρψξηα  αγνξά  ,  ε ελ ιφγσ εμέιημε.  

 

Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο έρνπλ σο αθνινχζσο :  

 

A. Ζ ειάρηζηε θαη νξηαθή  κείσζε θαηά 0,8 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην έηνο ηνπ 2009 ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν έηνο  ηνπ 2008 θαη ηνχην παξά ην γεληθφηεξα δπζκελέο θαη 

αξλεηηθφ πεξηβάιινλ  εθηηκάηαη απφ ηελ Δηαηξεία φηη είλαη ν  βαζηθφο δείθηεο γηα ηελ 

ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην 2010, παξά ηελ δηάξθεηα θαη 

έληαζε ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ.  

Β. Ζ ζπλερηδνκέλε δπλακηθή ησλ πσιήζεσλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζηελ Βφξεην  Διιάδα 

εθηηκάηαη απφ ηελ Δηαηξεία φηη ζα αληηζηαζκίζεη  ηελ φπνηα ηπρφλ κείσζε ηεο δήηεζεο ζε 

πεξηνρέο ηεο Ννηίνπ Διιάδνο θαη θπξίσο ησλ λήζσλ Αηγαίνπ θαη Ηνλίσλ. 

Γ. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ζα θπκαλζεί ζηα πεξζηλά επίπεδα κε ηελ ηάζε λα 

επαλέιζεη ζην πνζνζηφ ηνπ 2008 (πξνβιέπεηαη κείσζε 1%) ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ πξνθαιεί ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

Γ. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ζε κηθξφ πάλησο  βαζκφ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ Ζ΄ 

 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

1.1 Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία λα ζπλέβεζαλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

θιεηνκέλεο ρξήζεσο κέρξη θαη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο κε εμαίξεζε ηα 

θαησηέξσ: 

1.2 Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξν Σκήκα (Γηεχζπλζε) Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, πιελ 

φκσο κέζσ ησλ εηδηθψλ θέληξσλ (Κέληξα Γαζηξνλνκίαο) ηα νπνία δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί 

ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε εμειίζζεη θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ηηο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεσο ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηα πξντφληα ηεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.      

1.3 Αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθή  αλάιπζε παξαηίζεηαη 

ζηελ Δλφηεηα Ε΄ ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

1.4 Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη κεηνρέο ή κεξίδηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ θ.λ. 

2190/1920  

 

 

 

Αραξλέο , 15 Μαξηίνπ 2010 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
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ΒΔΒΑΗΩΖ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ εηήζηα  Έθζεζε ηνπ Γ.. πνπ απνηειείηαη απφ 23 ζειίδεο  

είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ  πνπ ρνξήγεζα  κε εκεξνκελία 

17/03/2010. 

 

 

 

Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2010 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

 

Θεφδσξνο Ν. Παπαειηνχ   

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 16641 

.Ο.Λ α ε ν ε 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ηέιηνο Καλάθεο ΑΒΔΔ» 

 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ηέιηνο Καλάθεο 

ΑΒΔΔ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 

2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, 

θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ 

εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 
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ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε 

ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ 

πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2010 

 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

Θεφδσξνο Ν. Παπαειηνχ 

ΑΜ ΟΔΛ 16641 

 

 

 

 

 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ απνηειεζκάησλ 

 

  

Πεξίνδνο 

 
 εκ. 01.01-1.12.2009 01.01-1.12.2008 

    

Κχθινο εξγαζηψλ 16 18.588.411,48 18.732.243,57 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 18 11.849.711,45 12.274.724,69 

Μηθηό θέξδνο  6.738.700,03 6.457.518,88 

Άιια έζνδα  εθκεηαιιεχζεσο 17 145.545,66 224.193,06 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 18 714.958,39 629.510,91 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο πσιήζεσλ 18 3.451.089,30 3.347.749,34 

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο  101.306,43 123.205,40 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο  2.616.891,57 2.581.246,29 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  1.767,70 3.442,21 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 18 29.164,54 109.773,16 

Κέξδε πξν θόξσλ  2.589.494,73 2.474.915,34 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 19 704.155,93 691.863,73 

Κέξδε κεηά από θόξνπο  1.885.338,80 1.783.051,61 

    

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα     

Κέξδε απνηίκεζεο γεπέδσλ 

θηηξίσλ    0,00 921.202,86 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά από θόξνπο   1.885.338,80 2.704.254,47 

Καηαλεκόκελα ζε :    

Μεηφρνπο  εηαηξείαο                                 1.885.338,80 1.783.051,61 

    

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  0,251 0,238 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο    

 

  Τπόινηπα 
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκ. 31.12.2009 31.12.2008 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6 7.607.424,70 7.799.016,68 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 18.151,43 11.948,21 

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  26.149,01 30.218,81 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ 7.651.725,14 7.841.183,70 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Απνζέκαηα 9 2.448.391,67 2.436.186,13 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 10 9.455.121,82 9.237.125,75 

Λνηπέο απαηηήζεηο 11 532.469,64 569.864,66 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 12 653.855,70 297.348,65 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ  

ζηνηρείσλ  13.089.838,83 12.540.525,19 

ύλνιν  ελεξγεηηθνύ  20.741.563,97 20.381.708,89 

    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 3.825.000,00 3.825.000,00 

Απνζεκαηηθά ππέξ ην άξηην 13 3.293.857,69 3.293.857,69 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 13 862.965,18 772.965,18 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 13 7.501.364,50 6.306.025,70 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 13 1.010.727,76 1.010.727,76 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  16.493.915,13 15.208.576,33 

    

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσλ                                                                                               167.655,88 154.030,59 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 8 416.101,32 396.684,68 

Λνηπέο Πξνβιέςεηο  60.000,00 150.000,00 

ύλνιν κε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ   643.757,20 700.715,27 

    

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 14 611,11 1.075.397,26 

Σξέρσλ  θφξνο εηζνδήκαηνο  657.123,10 720.606,79 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 2.946.157,43 2.676.413,24 

ύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ  3.603.891,64 4.472.417,29 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  θαη ππνρξεώζεσλ  20.741.563,97 20.381.708,89 

 

 



 

 

 

  

 

   34 

 

 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

 Μεηνρηθό  Τπέξ ην άξηην Σαθηηθό Λνηπά  Γηαθνξέο Τπόινηπν  

 Κεθάιαην δηαθνξά απνζεκαηηθό απνζεκαηηθά αλαπξ/γήο εηο λένλ ύλνιν 

 

Τπόινηπν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηελ 

01.01.2008 3.825.000,00 3.293.857,69 488.000,00 199.965,18 89.524,90 5.357.974,09 13.254.321,86 

Μεηαβνιή ηδίσλ  

θεθαιαίσλ πεξηφδνπ        
01.01.08 έσο 31.12.2008 

       

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ζηελ 

εχινγε αμία  0,00 0,00 0,00 0,00 921.202,86 0,00 921.202,86 

Γηάζεζε θεξδψλ ρξήζεο 2007 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 

Καζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783.051,61 1.783.051,61 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 -750.000,00 

Τπόινηπν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηελ 

31.12.2008 3.825.000,00 3.293.857,69 573.000,00 199.965,18 1.010.727,76 6.306.025,70 15.208.576,33 

 

 

 

Τπόινηπν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηελ 

01.01.2009 3.825.000,00 3.293.857,69 573.000,00 199.965,18 1.010.727,76 6.306.025,70 15.208.576,33 

Μεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηφδνπ        

01.01.09 έσο 31.12.2009        

Γηάζεζε θεξδψλ ρξήζεο 2008 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 

Καζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885.338,80 1.885.338,80 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00 

Τπόινηπν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηελ 

31.12.2009 3.825.000,00 3.293.857,69 663.000,00 199.965,18 1.010.727,76 7.501.364,50 16.493.915,13 



 

 

 

  

 

   35 

 

 

               

Καηάζηαζε ηακηαθώλ ξνώλ  

 

          01.01-31.12.2009          01.01-1.12.2008 
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 2.589.494,73 2.474.915,34 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:   

Απνζβέζεηο 233.724,03 258.348,41 

Πξνβιέςεηο 89.120,19 90.000,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 0,00 0,00 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 29.164,54 109.773,16 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -12.205,54 -251.341,63 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -265.651,44 -523.501,42 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 166.353,62 836.097,50 

Μείνλ:   

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -23.066,73 -90.779,39 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -720.607,19 -644.136,45 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (α) 2.086.326,21 2.259.375,52 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -48.335,27 -85.096,27 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 1.767,70 3.442,21 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (β) -46.567,57 -81.654,06 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.082.651,66 -1.382.661,30 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -600.599,93 -749.664,00 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (γ) -1.683.251,59 -2.132.325,30 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 

  

356.507,05 45.396,16 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 297.348,65 251.952.49 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ 653.855,70 297.348,65 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ»(εθεμήο θαινχκελε γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ») είλαη κία ακηγψο εκπνξηθή 

εηαηξεία, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηνλ ηνκέα ησλ πξψησλ πιψλ δαραξνπιαζηηθήο, 

αξηνπνηίαο θαη παγσηνχ. Σν ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ αληηπξνζσπεχεη, δηαλέκεη θαη  

δηαθηλεί εηζάγνληαη απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη θπξίσο απφ ηελ Γαιιία, Βέιγην, 

Γεξκαλία, Γαλία θαη Ηηαιία. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο επξίζθνληαη ζηνλ 

Γήκν Αραξλψλ, νδφο Αλεκψλεο 4, Σ.Κ. 136 71 θαη ην ππνθαηάζηεκα ηεο ζηε ΒΗ.ΠΔ ίλδνπ 

Θεζζαινλίθε Γ. Φάζε Ο.Σ 38, Σ.Κ. 57022. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ λνκηθή κνξθή ηεο 

Αλσλχκνπ Δηαηξείαο, ν δηαδηθηπαθφο ηεο ηφπνο (εηαηξηθή ηζηνζειίδα) είλαη 

www.stelioskanakis.gr θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (εκεξνκελία 

εηζαγσγήο 18.07.2002), κε θσδηθφ Μεηνρήο ζην ΟΑΖ «ΚΑΝΑΚ».  

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ζην εμήο Γ.Π.Υ.Π), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Οη  εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εγθξίζεθαλ πξνο δεκνζίεπζε,  

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 15/03/2010. Γηα 

ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2009 έρνπλ ηεξεζεί νη 

ινγηζηηθέο αξρέο ηεο  πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

εκαληηθή ζεκείσζε: Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο 

απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηελ 

γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεσο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο 

http://www.stelioskanakis.gr/
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θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο. 

 

2.2  Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ. 

 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ 

(IFRIC), έρνπλ ήδε εθδψζεη λέα ινγηζηηθά πξφηππα θαη δηεξκελείεο ή έρνπλ ηξνπνπνηήζεη 

πθηζηάκελα πξφηππα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξίαο, παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

2.1.1. Πξόηππα 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 θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΠΥΑ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: ε 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε 

εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εζφδνπ (“comprehensive income”) πνπ 

ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά έζνδα» (“other comprehensive income”) θαη 

επαλαδηαηππψζεηο (“restatements”) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο 

λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο 

πεξηφδνπ. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έθαλε ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009. 
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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. 

 

ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο») 

Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή 

ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. 

Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην επηκεηξάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ λσξίηεξε 

κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε 

εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

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 ζηελ εηαηξεία. 

 

2.1.2 Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

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

πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 

2.1.3 Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά από 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 1ε 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. Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 

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 
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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 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. Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία 

 

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

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 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 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. Ζ 

εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2.1.4 Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» 

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

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 

βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

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 ηεο εηαηξείαο. 

 

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 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. 
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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. 

 

 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. 
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3. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

 

3.1 Δλζώκαηα πάγηα 

 

Σα αθίλεηα (νηθφπεδα θαη θηίξηα) απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ, ε νπνία δηελεξγείηαη 

θάζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Σα ινηπά 

ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

δεκηέο απνκείσζεο. Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία θέξνληαη ζε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ εθφζνλ ζην 

παξειζφλ είρε ζρεκαηηζζεί ηέηνην απνζεκαηηθφ γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν Μεηψζεηο 

ηεο αμίαο πέξαλ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαζψο θαη κεηψζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο, θαηαρσξείηαη ζη’ 

απνηειέζκαηα σο έμνδν. 

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο ζηα θέξδε εηο λέν, κε ηελ πιήξε απφζβεζε ή ηελ πψιεζε απηψλ. 

 

Ζ αμία ησλ γεπέδσλ-νηθνπέδσλ δελ απνζβέλεηαη, νη δε απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  

σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

- Κηίξηα 45 – 55 Έηε 

- Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6-8 Έηε 

- Απηνθίλεηα 8-10 Έηε 

- Λνηπφο εμνπιηζκφο 4-6 Έηε 

  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 

επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. 
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Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνζζεθψλ, ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο, γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη 

ζπληεξήζεηο, φηαλ γίλνληαη, θαηαρσξνχληαη ζε βάξνο ησλ  απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

3.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 5 ρξφληα. 

 

3.3 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία 

ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

3.4 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ 

κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ θαη 

ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.  

 



 

 

 

  

 

   45 

 

 

 

 

3.5 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη δεκηέο 

απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη 

σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.6 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη 

ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

3.7 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ, βάζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ είλαη  εθπεθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ, κε 

βάζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή απηή επηβαξχλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. 

 

3.8 Μεηνρηθό θεθάιαην  

 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο 

ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθψο  ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη 

ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 
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θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

3.9 Μεξίζκαηα 

 

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε, θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο απηψλ 

απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

3.10 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη απφ απηήλ, γηα ηελ 

κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, 

πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν 

δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.     

 

3.11 Πξνβιέςεηο  

 

Οη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, θφζηε αλαδηάξζξσζεο θαη απνδεκηψζεηο, 

θαηαρσξνχληαη φηαλ: Τπάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. 

Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο  

Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

3.12 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία 

 

Βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο εηαηξείαο, απνηεινχλ ηα κεηξεηά νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο θαη ηέινο νη  βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο 

βξαρππξφζεζκεο θχζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε 

εχινγε αμία απηψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

 

3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
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(α) Πωλήζεις αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα 

αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε.  

 (β) Παροτή σπηρεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο 

ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

 

4.εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη θξίζεηο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα 

ακέζσο επφκελα έηε αθνξνχλ θπξίσο ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 

Οη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελνπο θφξνπο απφ έιεγρν, αλαγλσξίδνληαη βάζε εθηηκήζεσλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθφ αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά βαξχλεη  ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαηαινγηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

   48 

 

 

5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα  

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν. Γηαζέηεη ηα εκπνξεχκαηά ηεο 

κέζσ δηθνχ ηεο δηθηχνπ δηαλνκήο ζηνλ Ννκφ Αηηηθήο θαη κέζσ αληηπξνζψπσλ-δηαλνκέσλ 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο κέζσ ηδίνπ δηθηχνπ θαη αληηπξνζψπσλ-

δηαλνκέσλ έρνπλ σο εμήο: 

  31/12/2009      

  Πσιήζεηο 

               Κόζηνο  

Πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο % 

Χονδρέμποροι 6.087.587,01 3.956.567,67 2.131.019,34 35,01 

Δίκησο 12.500.824,47 7.893.143,78 4.607.680,69 36,86 

ύλνια 18.588.411,48 11.849.711,45 6.738.700,03 36,25 

 

  31/12/2008       

  Πσιήζεηο 

                     Κόζηνο  

Πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο % 

Χονδρέμποροι 6.587.744,65 4.408.749,77 2.178.994,88 33,08 

Δίκησο 12.144.498,92 7.865.974,92 4.278.524,00 35,23 

ύλνια 18.732.243,57 12.274.724,69 6.457.518,88 34,47 

 

Οη πσιήζεηο θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα έρνπλ σο εμήο : 

  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 31/12/2009 31/12/2008  

1 ΑΣΣΗΚΖ 8.382.705,20 8.791.275,85  

2 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ  1.733.687,42 1.764.346,40  

3 ΣΔΡΔΑ 1.003.369,12 999.966,75  

4 ΘΔΑΛΗΑ 1.204.898,26 1.152.772,24  

5 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 3.759.334,26 3.552.311,68  

6 ΘΡΑΚΖ 509.468,69 382.089,34  

7 ΖΠΔΗΡΟ 316.059,77 318.935,90  

8 ΚΡΖΣΖ 622.350,87 683.730,98  

9 ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 847.406,69 942.456,26  

10 ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ 85.591,04 132.873,27  

11 ΚΤΠΡΟ-ΔΞΑΓΩΓΔ 123.540,16 11.484,90  

  ΤΝΟΛΟ 18.588.411,48 18.732.243,57  
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6. Αθίλεηα βηνκεραλνζηάζηα θαη εμνπιηζκόο  

 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη κεηαβνιέο ησλ παγίσλ ηελ πεξίνδν απφ 01.01.09 έσο 31.12.09 

θαη θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν απφ  01.01.08 έσο 31.12.08. 

 
 Γήπεδα Κηίξηα Μεραλ/θόο Λνηπά Αθηλ/ζεηο  

Αμία  θηήζεσο  ή 

απνηίκεζεο νηθόπεδα εγθαη/ζεηο εμνπιηζκόο πάγηα 

ππό 

εθηέιεζε ύλνιν 

Απνγξαθή 01.01.2009 3.568.850,20 3.923.546,87 550.473,49 1.287.001,15 0,00 9.329.871,71 

Πξνζζήθεο 0,00 3.186,93 8.237,76 24.515,58 0,00 35.940,27 

Αλαπξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2009 3.568.850,20 3.926.733,80 558.711,25 1.311.516,73 0,00 9.365.811,98 

       

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο       

Απνγξαθή 01.01.2009 0,00 251.807,33 432.547,15 846.500,55 0,00 1.530.855,03 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 78.479,90 42.598,80 106.453,55 0,00 227.532,25 

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2009 0,00 330.287,23 475.145,95 952.954,10 0,00 1.758.387,28 

       

Αλαπόζβεζηε αμία       

Καηά ηελ 01.01.2009 3.568.850,20 3.671.739,54 117.926,34 440.500,600 0,00 7.799.016,68 

Καηά ηελ 31.12.2009 3.568.850,20 3.596.446,57 83.565,30 358.562,63 0,00 7.607.424,70 

 

Αμία θηήζεσο        

Απνγξαθή 01.01.2008 2.716.099,00 3.513.949,64 550.473,49 1.238.482,45 0,00 8.019.004,58 

Πξνζζήθεο 30.612,48 3.465,09 0,00 48.518,70 0,00 82.596,27 

Αλαπξνζαξκνγέο 822.138,72 406.132,14 0,00 0,00 0,00 1.228.270,86 

Τπόινηπν 31.12.2008 3.568.850,20 3.923.546,87 550.473,49 1.287.001,15 0,00 9.329.871,71 

       

πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο       

Απνγξαθή 01.01.2008 0,00 173.358,95 390.501,22 721.102,36 0,00 1.284.962,53 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 78.448,38 42.045,93 125.398,19 0,00 245.892,50 

Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2008 0,00 251.807,33 432.547,15 846.500,55 0,00 1.530.855,03 

       

Αλαπόζβεζηε αμία       

Καηά ηελ 01.01.2008 2.716.099,00 3.340.590,69 159.972,27 517.380,09 0,00 6.374.042,05 

Καηά ηελ 31.12.2008 3.568.850,20 3.671.739,54 117.926,34 440.500,60 0,00 7.799.016,68 
 

      

       

Οη απνζβέζεηο ηεο πεξηφδνπ 01.01.09 έσο 31.12.2009 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 233.724,03 

επξψ (ελζσκάησλ 227.532,25 € θαη άυισλ 6.191,78 €) θαη επηβάξπλαλ θαηά επξψ 10.029,55 

ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηά επξψ 223.694,48 ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο. 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 
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7. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη κεηαβνιέο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην ππφινηπν ησλ 

νπνίσλ αθνξά εμ νινθιήξνπ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,  ηελ πεξίνδν 

απφ 01.01.09 έσο 31.12.2009 θαη απφ 01.01.08 έσο 31.12.2008 αληίζηνηρα. 

 

                                                               Λνγηζκηθά 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο πξνγξάκκαηα 

Απνγξαθή 01.01.2009 103.664,80 

Πξνζζήθεο  12.395,00 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2009 116.059,80 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Απνγξαθή 01.01.2009 91.716,59 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 6.191,78 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2009 97.908,37 

 

Αλαπόζβεζηε αμία  

Καηά ηελ 01.01.2009 11.948,21 

Καηά ηελ 31.12.2009 18.151,43 

 

 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο  

Απνγξαθή 01.01.2008 101.164,80 

Πξνζζήθεο  2.500,00 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2008 103.664,80 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Απνγξαθή 01.01.2008 79.260,68 

Πξνζζήθεο  12.455,91 

Μεηψζεηο 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2008 91.716,59 

  

Αλαπόζβεζηε αμία  

Καηά ηελ 01.01.2008 21.904,12 

Καηά ηελ 31.12.2008 11.948,21 
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8. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο / (ππνρξέσζεο) είλαη σο 

αθνινχζσο : 

    Τπόινηπα 

 31.12.09  31.12.08 

Τπφινηπα έλαξμεο ρξήζεο -396.684,68  -44.423,47 

Υξεψζεηο ζηελ θαζαξή ζέζε 0,00  -307.068,00 

Υξεψζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο -19.416,64  -45.193,21 

Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο -416.101,32    -396.684,68 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 Τπόινηπα 

 31.12.09  31.12.08 

Δλζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -482.405,69  -452.022,40 

Αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -1.410,67  -221,00 

Πξνβιέςεσλ απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 41.465,04  38.058,72 

Πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 26.250,00  30.000,00 

Λνηπψλ απαηηήζεσλ 0,00  -12.500,00 

Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο -416.101,32  -396.684,68 

9. Απνζέκαηα 

 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη ηα ππφινηπα ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ 31.12.09 θαη ηελ 31.12.08 

αληίζηνηρα  

                          Τπόινηπα 

Απνζέκαηα  31.12.09  31.12.08 

Δκπνξεχκαηα  2.448.391,67  2.436.186,13 

 

εκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ, ηελ πεξίνδν 01.01.09 έσο 31.12.09 αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 11.763.294,20 

(ρξήζε 2008 επξψ 12.188.303,07).  
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10. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Σα ππφινηπα ησλ ινηπψλ ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ  αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ δηαηξέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν, δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ 

πιήζνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ πειαηψλ απηήο. Ζ αλάιπζε ηεο ελειηθίσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ απφ πειάηεο έρεη σο εμήο : 

 

            Τπόινηπα 

  31.12.09  31.12.08 

Δψο 4 κήλεο  6.302.196,66  6.423.343,90 

Απφ 4 κήλεο – 12 κήλεο  2.837.446,12  2.624.295,28 

Απφ 12 κήλεο θαη άλσ  315.479,04  189.486,57 

ύλνιν  9.455.121,82  9.237.125,75 

 

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρεη σο εμήο :    

                                                                                            Τπόινηπα        

  31.12.09  31.12.08 

Τπφινηπν έλαξμεο  346.541,41  256.541,41 

Γηαγξαθέο Τπνινίπσλ Πειαηψλ  -262.036,31  0,00 

πκπιεξσκαηηθέο πξνβιέςεηο  75.494,90  90.000,00 

Τπόινηπν ιήμεο  160.000,00  346.541,41 

        Τπόινηπα 

Απαηηήζεηο  31.12.09  31.12.08 

Πειάηεο  4.618.535,16  5.206.792,00 

Γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο 4.996.586,66  4.376.875,16 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο  -160.000,00  -346.541,41 

χλνια  9.455.121,82  9.237.125,75 
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11. Λνηπέο απαηηήζεηο 

Σα ππφινηπα ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

    Τπόινηπα 

  31.12.09  31.12.08 

Διιεληθφ δεκφζην πξνθαηαβνιή θφξνπ  514.576,58  487.627,42 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί  13.503,35  66.640,35 

Λνηπέο απαηηήζεηο  4.389,71  15.596,89 

ύλνια  532.469,64  569.864,66 

 

12. Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ  

 

Σα ππφινηπα ησλ ρξεκαηηθψλ  δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ απηψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

          Τπόινηπα 

Γηαζέζηκα  31.12.09  31.12.08 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν  13.383,02  24.253,71 

Γηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο  640.472,68  273.094,94 

ύλνια  653.855,70  297.348,65 

13.  Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο 

 

Σα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηελ 31.12.09 θαη ηελ 31.12.08 αληίζηνηρα 

έρνπλ σο εμήο : 

 

                                                                                             31.12.09                 31.12.08 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 3.825.000,00  3.825.000,00 

Απνζεκαηηθά ππέξ ην άξηην 3.293.857,69  3.293.857,69 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 862.965,18  772.965,18 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 7.501.364,50  6.306.025,70 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 1.010.727,76  1.010.727,76 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 16.493.915,13  15.208.576,33 
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Ζ κεηαβνιή ζηα απνζεκαηηθά, πνζνχ 90.000,00 επξψ νθείιεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ 

ηεο ρξήζεο 2008, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

ηελ  04
ε
 Ηνπλίνπ 2009.  

14. Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 

 

Σα ππφινηπα ησλ βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

  Τπόινηπα 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα         31.12.09             31.12.08 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  611,11  1.075.397,26 

ύλνια  611,11  1.075.397,26 

 

15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Σα ππφινηπα ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

          Τπόινηπα 

Πιεξσηένη ινγαξηαζκνί  31.12.09  31.12.08 

Πξνκεζεπηέο  437.906,26  505.645,21 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο-Γξακκάηηα  2.115.453,32  1.799.629,46 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα  1.087,83  1.912,76 

Λνηπνί Φφξνη  222.118,45  219.038,87 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί  111.770,04  104.600,84 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί  6.700,00  9.707,17 

Γηάθνξνη πηζησηέο  51.121,53  35.878,93 

ύλνια  2.946.157,43  2.676.413,24 
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16. Πσιήζεηο 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, αλά θχξηα θαηεγνξία εκπνξεχκαηνο ηελ 31.12.09 θαη ηελ 

31.12.08 αλαιχεηαη  σο εμήο : 

 

 Τπόινηπα 

Πεξηγξαθή      31.12.09                 31.12.08 

ΜΗΓΜΑΣΑ                        2.745.555 2.841.880 

ΒΟΤΣΤΡΟ          2.304.507 2.321.334 

ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ                      2.461.193 2.269.632 

ΚΡΔΜΔ                         1.906.004 1.907.738 

DELIFRUIT                      1.425.413 1.735.915 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΠΑΓΩΣΟΤ               1.371.753 1.329.374 

ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΔ                   1.119.190 1.329.619 

ΣΔΥΝΖTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               915.565 878.438 

ΣΕΔΛΤ                          729.299 849.003 

ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ 3.609.932 3.269.311 

ύλνιν 18.588.411 18.732.244 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 11.849.711 12.274.725 

Μηθηό θέξδνο 6.738.700 6.457.519 

 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ζην θφζηνο πσιεζέλησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ επξψ 86.417,25 ην νπνίν 

αθνξά άκεζα έμνδα πσιήζεσλ. 
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17. Άιια έζνδα 

 

Σα θαηά είδνο, άιια έζνδα ηεο εηαηξείαο,  ηελ 31.12.2009 θαη ηελ 31.12.08 αληίζηνηρα 

αλαιχνληαη σο εμήο : 

                              Τπόινηπα 

 31.12.09 31.12.08 

Έζνδα απφ εθ/ζεηο αγνξψλ θαη ηξφπνπ πιεξσκήο 

πξνκεζεπηψλ 

 

72.658,86 191.299,22 

πκκεηνρή νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε εθζέζεηο – 

Γηαθήκηζε 

  

57.327,78 21.891,27 

Γηάθνξα έζνδα 15.559,02 11.002,57 

ΤΝΟΛΟ 145.545,66 224.193,06 

 

18. Αλάιπζε Δμόδσλ αλά θαηεγνξία 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ε θαηαλνκή απηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

 

 

 

Πεξίνδνο 01.01.09 έσο 31.12.2009 

Δίδνο δαπάλεο 

Κόζηνο 

πσιεζέλησλ 

 

Έμνδα  

δηνίθεζεο 

Έμνδα 

δηάζεζεο 

Υξεκ/θά  

έμνδα 

 

ύλνιν 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 0,00 270.448,23 2.073.879,15 0,00 2.344.327,38 

Πξνβιέςεηο γηα απνδ. πξνζ/θνπ 0,00 32.123,00 0,00 0,00 32.123,00 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 59.824,00 265.202,12 171.367,80 0,00 496.393,92 

Παξνρέο ηξίησλ 0,00 61.200,48 346.739,26 0,00 407.939,74 

Φφξνη ηέιε 0,00 0,00 40.933,91 0,00 40.933,91 

Γηάθνξα έμνδα 26.593,25 75.955,00 594.474,70 0,00 697.022,95 

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 0,00 29.164,54 29.164,54 

Απνζβέζεηο ελζσκάησλ 0,00 8.124,77 219.407,48 0,00 227.532,25 

Απνζβέζεηο άυισλ 0,00 1.904,78 4.287,00 0,00 6.191,78 

Κφζηνο απνζεκάησλ 11.763.294,20 0,00 0,00 0,00 11.763.294,20 

ύλνια 11.849.711,45 714.958,39 3.451.089,30 29.164,54 16.044.923,68 
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19. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.-31.12.09 θαη 01.01-31.12.2008 αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

                   Τπόινηπα 

  

Πεξηγξαθή 
   31.12.09     31.12.08 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 630.255,29 596.670,52 

Πξνβιέςεηο γηα  δηαθνξέο  θφξσλ  54.484,00 50.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ 19.416,64 45.193,21 

ύλνιν 704.155,93 691.863,73 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζζνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο 

νη θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο. 

 31.12.2009  31.12.2008 

Κέξδε πξν θφξσλ 2.589.494,73  2.474.915,34 

πληειεζηήο θφξνπ 0,25  0,25 

Φόξνο εηζνδήκαηνο βάζε ηνπ ηζρύνληνο ζπληειεζηή 647.373,68  618.728,75 

Πξνζαξκνγέο αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 0,00  20.851,29 

Φφξνο επί ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ 2.298,25  2.283,69 

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θφξσλ 54.484,00  50.000,00 

Φόξνη πεξηόδνπ 704.155,93  691.863,73 

 

 

Πεξίνδνο 01.01.08 έσο 31.12.2008 

 

Δίδνο δαπάλεο 

Κόζηνο  

πσιεζέλησλ 

 

Έμνδα  

δηνίθεζεο 

Έμνδα 

δηάζεζεο 

Υξεκ/θά 

έμνδα 
ύλνιν 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 0,00 271.841,35 1.903.144,23 0,00 2.174.985,58 

Πξνβιέςεηο γηα απνδ. πξνζ/θνπ 0,00 20.000,00 54.030,59 0,00 74.030,59 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 59.550,00 168.576,00 223.524,91 0,00 451.650,91 

Παξνρέο ηξίησλ 0,00 68.854,34 327.485,52 0,00 396.339,86 

Φφξνη ηέιε 0,00 9.450,58 28.275,60 0,00 37.726,18 

Γηάθνξα έμνδα 26.871,62 81.929,02 561.799,70 0,00 670.600,34 

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00 0,00 109.773,16 109.773,16 

Απνζβέζεηο ελζσκάησλ 0,00 6.683,70 239.208,80 0,00 245.892,50 

Απνζβέζεηο άυισλ 0,00 2.175,92 10.279,99 0,00 12.455,91 

Κφζηνο απνζεκάησλ 12.188.303,07 0,00 0,00 0,00 12.188.303,07 

ύλνια 12.274.724,69 629.510,91 3.347.749,34 109.773,16 16.361.758,10 
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20. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ  

 

α. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ θεθαιαίνπ 

H εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηά ηεο  

κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο 

δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 

δαλεηζκφ φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 14, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε 

ζεκείσζε 12 θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε 

δηαθνξά ππέξ ην άξηην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν φπσο αλαθέξνληαη ζηε 

ζεκείσζε 13. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο  παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ζε 

ζπλερή βάζε.  

 

Στέζη Καθαρού Χρέοσς προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επηζθνπεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. ην πιαίζην απηήο ηεο επηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη νη 

ζρεηηθνί θίλδπλνη γηα θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ. 

Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 

 

 

Πνζά ζε επξώ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

Γάλεηα Σξαπεδψλ  611 1.075.397 2.435.623 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  -653.856 -297.349 -251.952 

 

Καζαξόο Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο  (653.245) 778.048 2.183.671 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  16.493.915 15.208.576 13.254.322 

 

Καζαξόο Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο πξνο ίδηα Κεθάιαηα  -0,04 0,05 0,16 

 

 

 

β. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο αγνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, θηλδχλσλ εχινγεο αμίαο επηηνθίσλ θαη θηλδχλσλ ηηκψλ), πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο 

ζθνπνχο. Ζ δηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ δηελεξγεί αλαθνξέο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα 
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ζηε δηνίθεζε  πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ξπζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο 

γηα λα ακβιχλεη ηελ πηζαλή έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ.  Τπάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα  χςνπο 2.555.703 

Γαλέδηθεο θνξφλεο κε απνηίκεζε  αμίαο 343.439 Δπξψ ηελ 31/12/2009 θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο πνιχ ρακειή θαη πάλησο 

ειεγρφκελε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, 

πιελ φκσο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

ειεγρφκελνο. 

 

Κίλδπλνο απμνκείσζεο ησλ ηηκώλ ησλ απνζεκάησλ  

Οη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (θχξηα Δπξψπε) ηα ηειεπηαία πέληε 

έηε θπκαίλνληαη ζε πνζνζηφ 3-10% θαηά κέζν φξν, θαη δηεζλψο, ελφςεη ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο γεληθέο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, σο εθ ηνχηνπ ε 

έθζεζε ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν αμηνινγείηαη σο απμεκέλε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ζπλδπαζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ λα 

πεξηνξίζεη κέζσ εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ηελ έθζεζε ζηνλ ελ ιφγσ 

θίλδπλν θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηελ ηηκνινγηαθή θαη εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή.  

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κε απηήλ κέξε, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο 

(2.300 πεξίπνπ πειάηεο). Δπίζεο δελ ππάξρεη πειάηεο πνπ λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ πάλσ 

απφ 4% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζθαιίδεη φηη νη πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο 

πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο. πλαθφινπζα ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

πεξηνξηζκέλνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε σο ειεγρφκελνο, θαζψο ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθά ηηο επηδφζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ πειαηψλ ηεο, ψζηε λα ελεξγεί, 
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ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ πξνιεπηηθά, κε ζηφρν ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο  

επηζθαιεηψλ. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη πςειφ δείθηε  ξεπζηφηεηαο. Ζ 

γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ν 

δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ πξνο Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο) αλέξρεηαη ζε 3,65 ελψ ν δείθηεο ακέζνπ ξεπζηφηεηαο (Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ αθαηξνπκέλσλ ησλ απνζεκάησλ πξνο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) αλέξρεηαη 

ζε 2,97. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο εθπηψζεηο ιφγσ ακέζσλ 

πιεξσκψλ (cash discounts) πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο ηεο, ελψ παξάιιεια ε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ κε επλντθνχο φξνπο 

απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Ωο εθ ηνχηνπ ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη σο 

ρακειφο θαη πάλησο ειεγρφκελνο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο 

 

Δηαηξεία 2009 

      

Πνζά ζε επξώ 

Μέζν 

Δπηηόθην 0-6 κήλεο 

6-12 

κήλεο 

1-5 

ρξόληα ύλνιν 

      

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί 

πηζησηέο  2.741.375,71 861.904,82 0,00 3.603.280,53 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  0,04 611,11 0,00 0,00 611,11 

ύλνιν   2.741.986,82 861.904,82 0,00 3.603.891,64 

      

Δηαηξεία 2008 

      

Πνζά ζε επξώ 

Μέζν 

Δπηηόθην 0-6 κήλεο 

6-12 

κήλεο 

1-5 

ρξόληα ύλνιν 

      

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί 

πηζησηέο  2.856.564,94 540.455,09 0,00 3.397.020,03 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα ηξαπεδψλ  0,06 1.075.397,26 0,00 0,00 1.075.397,26 

ύλνιν   3.931.962,20 540.455,09 0,00 4.472.417,29 
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Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο  

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο 

αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο, πιελ φκσο ιφγσ ηεο κεδεληθήο ζρεδφλ εμάξηεζεο 

ηεο Δηαηξείαο απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ (611,11 επξψ ηελ 31-12-2009), δελ πθίζηαηαη 

ηδηαίηεξνο επηηνθηαθφο θίλδπλνο. ε θάζε δε πεξίπησζε  ελφςεη ηνπ φηη ν δαλεηζκφο ηεο 

Δηαηξείαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor, ε ζεκαληηθή κείσζε  ηνπ ηειεπηαίνπ  έρεη 

άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο.    

 

Κίλδπλνο απαμίσζεο απνζεκάησλ  

 Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ  απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. Παξάιιεια ιφγσ ηεο κεγάιεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απνζεκάησλ 

(75 εκέξεο), θαη ηαπηφρξνλα ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο απηψλ (εκεξνκελία ιήμεο), ν θίλδπλνο 

απαμίσζήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο. 

 

 Μείσζε δήηεζεο ιόγσ γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο 

Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ε δήηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία παξακέλεη πξνο ην παξφλ ζηαζεξή παξά ην 

γεληθφηεξν θιίκα θαηαλαισηηθήο χθεζεο. Πάλησο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο, ελφςεη θαη 

ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη  ηηο απνδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο ε 

κείσζε ηεο δήηεζεο αλακέλεηαη λα εληαζεί, εθφζνλ νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο ζπλερηζζνχλ κε ηελ ίδηα έληαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο 

αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο , θαζψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο θαη ελ γέλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.    

21.  Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 
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22. Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο – Τπνρξεώζεηο 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ ή 

απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο . 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

 

23. Αγνξέο θαη πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ 

 

Οη επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2009 έσο 31.12.2009 αλήιζαλ ζην 

πνζφ ησλ € 48.335,27. 

 

24. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2007, νη ρξήζεηο 2008 θαη 2009 

είλαη αλέιεγθηεο. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε θφξνπ γηα ηηο αλσηέξσ 2 ρξήζεηο αλέξρεηαη 

ζσξεπηηθά ζην πνζφ ησλ € 60.000,00.  

 

25. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

 Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηελ 31/12/2009 :  Δηαηξείαο  69 άηνκα. 

 Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηελ 31/12/2008 :  Δηαηξείαο  69 άηνκα.                                                              
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26.  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξεία κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24  έρνπλ σο 

εμήο. 

 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ   

ε ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0,00  

Απφ ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 

Πσιήζεηο παγίσλ   

Πξνο ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 

 

Απαηηήζεηο    

Απφ ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 

Τπνρξεώζεηο    

ε ζπγαηξηθέο 0,00 0,00 

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 

 

Παξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ζηειέρε ηεο εηαηξίαο 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

κειψλ ηεο δηνίθεζεο.           518.927,27 540.499,46 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο.                            0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο.                         0,00 3.859,59 
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Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο 

(θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο).  

27. Τπνρξεώζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

 

 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  ε Δηαηξία είρε πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2011. Σα κηζζψκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  αλέξρνληαη ζε Δπξψ 132.854 

γηα ηελ Δηαηξία (31.12.2008: Δπξψ 130.710). 

 

Σα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 31.12.2009 31.12.2008 

   

Δληφο 1 έηνπο 55.899 74.112 

 

Απφ 1 κέρξη 5 ρξφληα 

 

20.566 

 

76.465 

 

28.  Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 

       

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζπλέβεζαλ απφ ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη ηα νπνία λα ρξήδνπλ εηδηθήο 

αλαθνξάο.  

 

Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ 

 

Καλάθεο ηπιηαλφο Καλάθε Μαξία χξκνο Αζαλάζηνο 

 

 

 

 

  

Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο Αληηπξφεδξνο Γ Οηθνλνκηθφο Γ/ληήο 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο 2009 
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Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 λ. 3401/2005 

 

Καησηέξσ αθνινπζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3401/2005, ηηο νπνίεο ε 

Δηαηξεία δεκνζίεπζε ή θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 

2009 θαη αθνξνχλ ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ Δηαηξεία ή ηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο 

ζηηο νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο νη ελ ιφγσ θηλεηέο αμίεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξνχζα εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε κέζσ παξαπνκπψλ θαη 

εηδηθφηεξα κε ηελ παξάζεζε πίλαθα αληηζηνίρηζεο ησλ ελ ιφγσ παξαπνκπψλ, ψζηε λα 

κπνξνχλ νη επελδπηέο λα εληνπίδνπλ επρεξψο ηηο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο.  

 

ΘΔΜΑ 
ΣΟΠΟ 

ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Γλσζηνπνίεζε Αληηθαηάζηαζεο κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
www.athex.gr 05/02/2009 

Αλαθνίλσζε νινθιήξσζεο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. 
www.athex.gr 13/03/2009 

Γλσζηνπνίεζε Γηνξηζκνχ Δηδηθνχ 

δηαπξαγκαηεπηή. 
www.athex.gr 20/03/2009 

Πξναλαγγειία Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.  www.athex.gr 30/04/2009 

Απνθάζεηο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  
www.athex.gr 04/06/2009 

Γλσζηνπνίεζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο 

κεξίζκαηνο / πιεξσκή κεξίζκαηνο.  
www.athex.gr 04/06/2009 

Αλαθνίλσζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Τπεπζχλνπ Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ.  
www.athex.gr 02/09/2009 

Αλαθνίλσζε Πξνζεζκίαο Δίζπξαμεο 

Μεξίζκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Υξήζεο 2003. 
www.athex.gr 14/10/2009 

Αλαθνίλσζε γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Δμειίμεηο.  www.athex.gr 18/11/2009 

Γειηίν Σχπνπ – Απνηειέζκαηα 9κήλνπ 2009- 

Γηαηήξεζε Πσιήζεσλ Κεξδψλ θαη κεδεληζκφο 

δαλείσλ γηα ηε ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΒΔΔ. 

www.athex.gr 25/11/2009 

Αλαθνίλσζε άιισλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. www.athex.gr 08/12/2009 

Γειηίν Σχπνπ- Παξνπζίαζε ηεο ΣΔΛΗΟ 

ΚΑΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ζηελ Έλσζε Θεζκηθψλ 

Δπελδπηψλ.  

www.athex.gr 11/12/2009 

Αλαθνίλσζε Οξηζκνχ λένπ Δζσηεξηθνχ 

Διεγθηή ζε αληηθαηάζηαζε Τθηζηακέλνπ.  
www.athex.gr 14/12/2009 

   

http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
http://www.athex.gr/
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εκαληηθή εκείσζε : Όιεο νη σο άλσ πιεξνθνξίεο έρνπλ θαηαρσξεζεί πέξαλ ηνπ σο άλσ 

ηφπνπ θαηαρψξεζεο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν (εηαηξηθή ηζηνζειίδα) ηεο Δηαηξείαο  

www.stelioskanakis.gr , ζηελ Δλεκέξσζε Δπελδπηψλ.   

 

 

Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο 

Με βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 7/448/2007 ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νη 

εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

θαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 

δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.stelioskanakisgr 

http://www.stelioskanakis.gr/

