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1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 
(Πνζά ζε €)  Ο Μ Ι Λ Ο   Δ Σ Α Ι Ρ Ι Α  

 εκ 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12 .2010  

ΠΔΡΙΟΤΙ ΑΚ Α ΣΟΙΥΔΙ Α       

      

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

5 55.047.838,46 55.463.292,02 44.066.277,28 44.374.224,23 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 
    
5,6 1.109.502,32 1.109.870,74 1.109.502,32 

1.109.870,74 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 91.476,17 106.485,11 59.152,18 70.524,51 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο ζπγαηξηθέο θαη 
θνηλνπξαμίεο 

  2.3 20.000,00 25.000,00 8.901.750,00 8.906.750,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 15 1.142.242,25 1.566.172,32 803.614,13 1.154.184,79 

Μαθξνπξφζεζκεο  απαηηήζεηο 
 
8 

821.501,27 826.738,16 843.618,39 851.868,05 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

 58.232.560,47 59.097.558,35 55.783.914,30 56.467.422,32 

      

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Απνζέκαηα 9 22.575.561,41 20.667.935,43 17.860.814,04 16.210.478,96 

Πειάηεο  8 43.848.883,40 43.317.624,43 36.928.849,46 36.237.974,76 

Λνηπέο απαηηήζεηο 8,17 6.628.688,24 6.215.319,49 4.447.130,40 4.377.601,93 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 19.204.624,05 27.978.722,86 18.705.280,57 27.026.777,82 

Παξάγσγα 10 0,00 12.966,86 0,00 6.684,45 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

 92.257.757,10 98.192.569,07 77.942.074,47 83.859.517,92 

      

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  150.490.317,57 157.290.127,42 133.725.988,77 140.326.940,24 

      

Κ ΑΘ ΑΡΗ ΘΔΗ       

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα 
ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 

     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12 18.648.000,00 18.648.000,00 18.648.000,00 18.648.000,00 

Τπέξ ην άξηην 12 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 

Λνηπά απνζεκαηηθά 12 17.277.455,92 17.555.382,13 16.881.402,15 17.173.856,54 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 12 29.554.728,31 29.673.271,14 29.332.705,46 29.202.085,47 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  80.380.961,93 80.777.430,97 79.762.885,31 79.924.719,71 

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ       

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Γάλεηα 14 30.756.166,91 31.256.172,91 26.500.000,00 27.000.000,00 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 16 586.587,02 569.756,06 540.488,07 518.219,18 

Δπηρνξεγήζεηο (έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ) 25 5.345.044,95 5.122.524,41 3.927.548,51 3.998.692,01 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 13 90.014,23 90.218,42 0,00 0,00 

 
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 
36.777.813,11 37.038.671,80 30.968.036,58 31.516.911,19 

      

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο  13 9.599.387,78 11.770.338,33 7.453.586,98 8.941.608,69 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 13 999.313,31 729.913,47 848.466,63 622.820,16 

Παξάγσγα 10 305.025,56 0,00 283.491,58 0,00 

Δπηρνξεγήζεηο (έζνδα επφκελεο ρξήζεο) 25 304.330,67 279.398,63 229.519,98 215.756,48 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 14 22.123.485,21 26.694.374,22 14.180.001,71 19.105.124,01 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  33.331.542,53 39.474.024,65 22.995.066,88 28.885.309,34 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  70.109.355,64 76.512.696,45 53.963.103,46 60.402.220,53 

      

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ  150.490.317,57 157.290.127,42 133.725.988,77 140.326.940,24 
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2. Καηάζηαζη Συνολικών Εζόδων 
 

 
                                   ΟΜΙΛΟ                                            ΔΣΑΙΡΙΑ 

(Πνζά ζε €) εκ. 1.1 – 31.03.11 1.1 – 31.03.10 1.1 – 31.03.11 1.1 – 31.03.10 

Πσιήζεηο 18 21.652.644,00 20.988.471,87 17.963.999,48 17.494.211,86 

Κφζηνο πσιήζεσλ 19 -18.422.493,09 -18.684.882,86 -15.224.269,09 -15.494.943,13 

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)  3.230.150,91 2.303.589,01 2.739.730,39 1.999.268,73 

Άιια έζνδα 19 383.577,65 415.690,72 366.691,72 388.582,72 

Έμνδα δηάζεζεο 19 -1.647.056,32 -2.000.853,33 -1.285.817,42 -1.645.286,19 

Έμνδα δηνίθεζεο 19 -1.031.714,35 -725.884,71 -895.418,10 -565.714,76 

Άιια έμνδα  19 -219.369,98 -38.823,99 -188.066,34 -38.203,79 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (EBIT)  715.587,91 -46.282,30 737.120,25 138.646,71 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 19 366.815,74 753.388,69 344.180,14 740.312,96 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 19 -776.538,81 -484.039,67 -600.109,74 -384.966,28 

Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  305.864,84 223.066,72 481.190,65 493.993,39 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 19 -424.407,67 -196.322,03 -350.570,66 -255.061,79 

      

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)  -118.542,83 26.744,69 130.619,99 238.931,60 

      

Απνδηδόκελα ζε:      

Μεηφρνπο κεηξηθήο  -118.542,83 26.744,69 130.619,99 238.931,60 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00   

      

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο 
(β) 

19 -277.926,21 -169.772,31 -292.454,39 -198.708,56 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά 
από θόξνπο (α) + (β) 

 -396.469,04 -143.027,62 -161.834,40 40.223,04 

      

Απνδηδόκελα ζε:      

Μεηφρνπο κεηξηθήο  -396.469,04 -143.027,62 -161.834,40 40.223,04 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00   

      

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – 
βαζηθά (ζε €) 

20 -0,0064 0,0014 0,0070 0,0128 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ 

 1.203.560,01 403.995,94 1.097.229,96 478.738,83 
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3. Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων 
 

 

 

(Α)  ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο  ηεο κεηξηθήο 
Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

ύλνιν Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

  
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην & 
Τπέξ ην Άξηην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
  

Τπόινηπν ηελ 1.1.2010   29.819.177,70 21.486.214,54 30.299.440,50 0,00 81.604.832,74 

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ   0,00 0,00 -622.297,43 0,00 -622.297,43 

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο κείνλ ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν 

 0,00 -199.728,71 0,00 0,00 -199.728,71 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά   0,00 3.871,93 -3.871,93 0,00 0,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
ελνπνίεζεο 

 0,00 -5.375,63 0,00 0,00 -5.375,63 

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2009  0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  3.729.600,00 -3.729.600,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2010  33.548.777,70 17.555.382,13 29.673.271,14 0,00 80.777.430,97 

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ  0,00 0,00 -118.542,83 0,00 -118.542,83 

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο κείνλ ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν 

 0,00 -298.736,80 0,00 0,00 -298.736,80 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2010  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
ελνπνίεζεο 

 0,00 20.810,59 0,00 0,00 20.810,59 

Τπόινηπα 31.03.2011   33.548.777,70 17.277.455,92 29.554.728,31 0,00 80.380.961,93 
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(Β)  ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΙΑ 
 

  

  Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο  ηεο κεηξηθήο 
Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

ύλνιν Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

  
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην & 
Τπέξ ην Άξηην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
  

Τπόινηπν ηελ 1.1.2010   29.819.177,70 21.107.974,60 28.945.071,66 0,00 79.872.223,96 

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ   0,00 0,00 257.013,81 0,00 257.013,81 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά 
απφ θφξνπο 

 0,00 -204.518,06 0,00 0,00 -204.518,06 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2009  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  3.729.600,00 -3.729.600,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2010  33.548.777,70 17.173.856,54 29.202.085,47 0,00 79.924.719,71 

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ  0,00 0,00 130.619,99 0,00 130.619,99 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά 
απφ θφξνπο 

 0,00 -292.454,39 0,00 0,00 -292.454,39 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2010  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπα 31.03.2011   33.548.777,70 16.881.402,15 29.332.705,46 0,00 79.762.885,31 
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4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
 

 
  (Πνζά ζε €)  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

  1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Κέξδε πξν θφξσλ 305.864,84 223.066,72 481.190,65 493.993,39 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 564.054,71 517.414,84 417.489,71 392.839,76 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ -76.082,58 -67.136,60 -57.380,00 -52.747,64 

Πξνβιέςεηο 16.830,95 -140.482,79 22.268,89 -144.771,43 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 -390.428,00 0,00 -382.241,73 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα θέξδε θαη δεκηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -268.275,45 -508.392,40 -255.265,55 -505.591,61 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 776.538,82 484.039,68 600.109,74 384.966,28 

 1.318.931,29 118.081,45 1.208.413,44 186.447,02 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  -1.907.625,98 -7.085.423,77 -1.650.335,08 -6.016.889,20 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -912.418,28 788.082,75 -724.600,66 1.228.116,66 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  -1.528.010,68 1.989.839,21 -1.209.388,25 905.018,47 

Μείνλ :     

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.047.340,87 -491.001,90 -775.232,04 -378.135,56 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -22.553,47 -20.896,26 -22.552,85 -7.724,95 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) -4.099.017,99 -4.701.318,52 -3.173.695,44 -4.083.167,56 

     

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ 
θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξά - Πψιεζε Υξενγξάθσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  -160.109,68 -1.486.214,72 -150.789,00 -1.414.021,49 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 
παγίσλ  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σφθνη  εηζπξαρζέληεο  290.252,57 252.987,19 287.451,78 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 287.531,07 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) 127.421,39 -1.195.962,15 102.198,19 -1.126.569,71 

      

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 7.490.464,19 24.664.176,67 6.450.000,00 22.650.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -12.292.966,40 -5.691.676,67 -11.700.000,00 -4.650.000,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 -675,11 0,00 -675,11 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -4.802.502,21 18.971.824,89 -5.250.000,00 17.999.324,89 

      

     

Καζαξή αύμεζε /  (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) -8.774.098,81 13.074.544,22 -8.321.497,25 12.789.587,62 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο 
πεξηφδνπ 27.978.722,86 16.936.152,94 27.026.777,82 16.326.823,76 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ 19.204.624,05 30.010.697,16 18.705.280,57 29.116.411,38 
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 εκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 
 
 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 
 
Ζ Δηαηξία «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ -  ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ» ηδξχζεθε ην 1958 ζαλ Δ.Π.Δ. θαη ην 
1965 κεηαηξάπεθε ζε Α.Δ. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ (Λ. Αγ. Ησάλλνπ - ζέζε ηεθάλε) 
θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο, κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 7365/06/Β/86/32. 
 
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο  είλαη ε εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ράιπβνο, ιακαξηλψλ, 
εηδψλ ζηδήξνπ, κεηάιισλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ. 
 
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1990.  
 
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή 
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ  πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 
ιεηηνπξγία ηεο. 
 
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο είλαη http://www.elastron.gr 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.03.2011  έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 
26/05/2011. 
 
 

2.  Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο 
 
2.1 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 
 

Πξόηππα θαη δηεξκελείεο κε ηζρύ ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ 2011 
 
 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο 
πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο 31.12.2010. Δπηπιένλ απφ 
1.1.2011 πηνζεηήζεθαλ ηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο θαη εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
δελ επέθεξαλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 
 
• Γηεξκελεία 19 Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο.  
 
• Γηεξκελεία 14(ηξνπνπνίεζε) Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο 
ειάρηζησλ εηζθνξώλ. Διάρηζην απαηηνύκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή 
ηνπο.  
 
. • Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ.  Αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα. Σα δηθαηψκαηα απηά 
αληηκεησπίδνληαη απφ ην ηζρχνλ πξφηππν σο παξάγσγα.  
 
• Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24( Σξνπνπνίεζε). Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. 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.  
 
• Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ 
εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ.  
 
• ΓΠΥΑ 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, (Σξνπνπνίεζε), εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.  
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• ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ, (Σξνπνπνίεζε). Παξέρνληαη  επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα κε 
εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 
κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008). Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο 
γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ινγηζηηθή 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο ψζηε λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ 
πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηελ ζπλέλσζε. 
 
• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, (Σξνπνπνίεζε), Γίλεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε 
ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7.  
 
• ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, (Σξνπνπνίεζε), Αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε 
ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
• ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, (Σξνπνπνίεζε) Αλαθέξεηαη ζηηο 
ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 27 ζηα  ΓΛΠ 21, 
ΓΛΠ28 & ΓΛΠ31. 
 
• ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Παξέρεη θαζνδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 
γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34. Γίλεη έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε 
ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο.  
 
• Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ, (Σξνπνπνίεζε) . 
 
Σα παξαθάησ πξόηππα έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ αθόκα εθαξκνγή. 
 
• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, Γλσζηνπνηήζεηο. (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011.  
 
•ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε). Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2012.  
 
• ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,(Φάζε 1). Ζ θάζε 1 εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε 
θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 
 
2.2   Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη ηηο δηεξκελείεο φπσο 
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Χο εκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηα Γ.Π.Υ.Π. 
νξίζηεθε ε 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2004 νπφηε θαη ζπληάρζεθε ν Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο. 

 
Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Δηαηξία θαη ν 
Όκηινο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν, πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο 
εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, (ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,νηθφπεδα, θηίξηα  - θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο) κε εμαίξεζε ηα παξάγσγα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο.  
 
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο  
απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα έζνδα 
θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο 
γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο (ηνπ Οκίινπ), ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ 
ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 
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2.3  Δλνπνίεζε 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο 
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη ησλ ινηπψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο είλαη νη θαησηέξσ: 
 

 ΔΓΡΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΚΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΜΔΘΟΓΟ 

ΔΝΟΠΟΙΗΗ 

ΣΑΣΑ 
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΥΑΛΤΒΑ   

Θεζζαινλίθε 

Δπεμεξγαζία-δηαλνκή 
θαη πψιεζε 

πξντφλησλ ράιπβα θαη 
ζπλαθψλ κε ην 

ράιπβα πξντφλησλ 

50,00% 
(Κνηλνπξαμία) 

 

 
5.000.000,00 

 
Αλαινγηθή 

CORUS -
ΚΑΛΠΗΝΖ – 

ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. 
ΤΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ 

Αζπξφππξγνο 
Καηαζθεπή  

κεηαιιηθψλ πάλει 
πνιπνπξεζάλεο 

50,00% 
(Κνηλνπξαμία) 

3.081.750,00 Αλαινγηθή 

BALKAN IRON 
GROUP S.R.L. 

Βνπθνπξέζηη 
Ρνπκαλίαο 

Δπεμεξγαζία-δηαλνκή 
θαη πψιεζε 

πξντφλησλ ράιπβα θαη 
ζπλαθψλ κε ην 

ράιπβα πξντφλησλ 

33,33% 
(Κνηλνπξαμία) 

800.000,00 Αλαινγηθή 

 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηνχκελα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηνχκελεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ 
ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Καηά ηελ 
εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ 
παζεηηθνχ θαζψο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. 
 
Σν θφζηνο ηεο εμαγνξάο, θαηά ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηνπ εμαγνξαδφκελνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ (ελεξγεηηθφ – παζεηηθφ – ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο), θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία ηε ρξήζε 
ζηελ νπνία έγηλε ε εμαγνξά. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν ηεο αλσηέξσ εχινγεο αμίαο, απηή ε δηαθνξά 
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε εμαγνξά. Σα δηθαηψκαηα ηεο 
κεηνςεθίαο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ αλαινγία ηνπο επί ηεο εχινγεο αμίαο. ε επφκελεο ρξήζεηο, ηπρφλ 
δεκίεο κεξίδνληαη ζηε κεηνςεθία θαη’ αλαινγία, επηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. 
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ή πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο, 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο απφ ή έσο ηελ εκεξνκελία 
εμαγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ φκηιν. ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ.», ε  ζπκκεηνρή  ζηηο αλσηέξσ εηαηξίεο απνηηκάηαη ζηελ αμία 
θηήζεσο, κείνλ ηπρφλ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.  
 
Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ 
αθνξά ηηο εμήο νληφηεηεο:  
 

 Θπγαηξηθή ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ζηελ Βνπιγαξία κε ηελ επσλπκία KALPINIS – SIMOS 
BULGARIA EOOD θαη έδξα ηε φθηα. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία είλαη 
100%. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 674 ρηι. επξψ θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
10.000,00 επξψ. Γελ έγηλε ελνπνίεζε ιφγσ επνπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ 
ηνπ άξζξνπ 100, παξ. 3 Ν. 2190/20. 

 

 Θπγαηξηθή ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ζηε εξβία κε ηελ επσλπκία ELASTRON SERBIA DOO 
θαη έδξα ην Βειηγξάδη. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία είλαη 100%. Σν ζχλνιν 
ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 10 ρηι. επξψ θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζε 10 ρηι. επξψ. Γελ έγηλε 
ελνπνίεζε ιφγσ επνπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100, παξ. 3 
Ν. 2190/20. 
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2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο  
 
Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηνπ νκίινπ είλαη ην επξψ θαη θαηά ζπλέπεηα νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ βάζεη 
ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε 
μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη   ψζηε    
λα   αληαλαθινχλ    ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ  
πξνθχπηνπλ  απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο  θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  
 
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο 
αληίζηνηρεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε ζπγαηξηθή. Γηα ηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ 
φπνπ ην λφκηζκα ηεο ρψξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δελ είλαη ην επξψ, φια ηα ζηνηρεία Ηζνινγηζκνχ 
ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, 
κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ, 
ελψ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε ηελ κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο. Ζ ζσξεπκέλε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ κεηαηξνπή θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο 
ζηα ίδηα θεθάιαηα έσο ηελ πψιεζε, δηαγξαθή ή απναλαγλψξηζε θάπνηαο ζπγαηξηθήο, νπφηε θαη 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
 
2.5  Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 
(α) Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 
 
Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία. Οη ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο 
ηνπ ειέγρνπ, ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο ζηακαηάεη λα πθίζηαηαη. 
Σα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
νκίινπ θαζψο θαη ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απαιείθνληαη πιήξσο ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο  
ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο, ελψ φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. Οη 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε. 
 
(β)  πλδεδεκέλεο – πγγελείο Δηαηξείεο 
 
πλδεδεκέλεο είλαη νη εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη νη νπνίεο δελ 
ζεσξνχληαη νχηε ζπγαηξηθέο νχηε θνηλνπξαμίεο. Γεληθά ε θαηνρή κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ, ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε νπζηψδνπο επηξξνήο. Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. 
 
(γ)  Κνηλνπξαμίεο (Οληφηεηεο ππφ θνηλφ έιεγρν)  
 
Ζ νληφηεηα ππφ θνηλφ έιεγρν είλαη κηα θνηλνπξαμία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξίαο ζηελ 
νπνία ν θάζε θνηλνπξαθηψλ ιακβάλεη έλα κεξίδην. Λεηηνπξγεί φπσο φιεο νη άιιεο νληφηεηεο εθηφο ηνπ  
φηη ππάξρεη ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ πνπ θαζνξίδεη ηνλ απφ θνηλνχ 
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο απηήο. Ζ εηαηξία ελνπνηεί ην κεξίδην ηεο ζε 
θνηλνπξαμίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο. 
 
2.6  Δλζώκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
 

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 
αμίεο θηήζεο ηνπο (ηζηνξηθφ θφζηνο), κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηνπο. 
Ζ αμία θηήζεσο ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ-θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηελ ηξέρνπζα αμία. Ο φκηινο αλέζεζε ηελ εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ ζε 
αλεμάξηεην εθηηκεηή κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε απηψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
κεηάβαζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 
ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηνπ θφζηνπο 
ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ 
παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 
ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ ησλ νηθνπέδσλ, ηα νπνία  δελ απνζβέλνληαη)  
ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο 
σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίνπ, έρεη σο εμήο: 
 
Κηίξηα – Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο θιπ        10 - 30 έηε 

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο θιπ               10 - 30 έηε 

Μεηαθνξηθά Μέζα                                     10 - 20 έηε 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο                                   3,3 - 15 έηε  

 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή 
δεκηέο θαηαρσξνχληαη  ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  
 
Έμνδα εγθαηαζηάζεσο 
 
Σα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ ΓΛΠ δηεγξάθεζαλ. 
Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 
κεηαθέξζεθαλ ζε αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αθηλήησλ. Σα έμνδα αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία 
κεηαθέξζεθαλ ζε αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αθηλήησλ ζηηο 31.03.2011 είλαη γηα ηνλ Όκηιν 
1.025.614,41 € θαη γηα ηελ Δηαηξία 1.025.614,41 €. 
 
2.7   Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 
ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ  απνηηκψληαη ζην 
θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πεξίπνπ 3,3 έηε. Γαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
2.8  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  
 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη αθίλεηα (εδαθηθέο εθηάζεηο ή θηίξηα ή κέξνο ελφο θηηξίνπ ή ακθφηεξα) πνπ 
θαηέρνληαη (απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή απφ ηνλ κηζζσηή κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) κε ζθνπφ λα απνθέξνπλ 
ελνίθηα ή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο ή ακθφηεξα, θαη φρη γηα: 
 

 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή (εξγνζηάζηα) ή πξνκήζεηα αγαζψλ (απνζήθεο) ή γηα 
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο (θηίξηα γξαθείσλ). 

 Να πσιεζνχλ θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεο (φπσο αθξηβψο 
θαη ηα ιεηηνπξγηθά αθίλεηα) θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλα κε ηηο 
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. 
 
2.9   Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα πώιεζε θαη δηαθνπείζεο 

  δξαζηεξηόηεηεο 
 

θνπφο ηνπ ππάξρνληνο Γ.Π.Υ.Π. 5 είλαη λα θαζνξίζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πoπ θαηέρνληαη γηα πψιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ δηαθνπεηζψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ. Δηδηθφηεξα ην παξφλ Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί: 
 
α) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο σο θαηερφκελα γηα πψιεζε λα 
απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ην 
θφζηνο πσιήζεσλ θαη λα παχζεη ε απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαη 
 
β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο σο θαηερφκελα γηα πψιεζε λα 
παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα δηαθνπεηζψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
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2.10 Έιεγρνο απνκείσζεο ελζώκαησλ θαη αύισλ ζηνηρείσλ 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ 
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε 
αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο 
ρξήζεο. Ζ δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή 
αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο.  
 
2.11 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα  
 
Σν ΓΠΥΑ 8 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηνκείο, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη εζσηεξηθά ζηνλ ιακβάλνληα ηηο 
απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Οη 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 απηή ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.  
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 
απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, 
ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 
απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 
 
2.12   Κόζηνο Γαλεηζκνύ 
 
Σα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ 
έθδνζε δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα Απνηειέζκαηα κε βάζε 
ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Σα θφζηε δαλεηζκνχ 
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ θαηά ην κέξνο 
πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν ησλ ελζσκάησλ παγίσλ αλαγλσξίδεηαη ζε επαχμεζε ηεο 
αμίαο ηνπο. 

 
2.13  Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
 
(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 
θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα.  
 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά 
κέζα αληηζηάζκηζεο), είλαη απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ 
επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαρεηξίδνληαη κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία. 

 Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ νη ζπλαιιαγέο θαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ παξαγψγσλ 
απεηθνλίδνληαη ζε μερσξηζηά θνλδχιηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ κε ηίηιν «Παξάγσγα 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη 
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

 
(β) Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα θαη Μέζα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλσλ 
 
Ο Όκηινο θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο ζπκβφιαηα πξνζεζκηαθψλ 
πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο. Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Γηα ζθνπνχο ρξήζεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, νη 
αληηζηαζκίζεηο ηαμηλνκνχληαη σο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedges) φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε ζρέζε κε έλα 
αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, ή ζε ζρέζε κε κία πνιχ πηζαλή δέζκεπζε 
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Σν νιηθά αληηζηαζκηζκέλν κέξνο ηνπ θέξδνπο- δεκίαο κίαο επηκέηξεζεο ησλ παξαγψγσλ, αλαγλσξίδεηαη 
θαη θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα εάλ πξφθεηηαη γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash 
flow hedges) ελψ ην κε απνηειεζκαηηθφ κέξνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  
Σα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηηο 
πεξηφδνπο πνπ ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν επεξεάδεη ηα θέξδε ή ηεο δεκίεο. 
ηηο πεξηπηψζεηο αληηζηάζκηζεο πξνβιεπνκέλσλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ 
αλαγλψξηζε ελφο κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ (απφζεκα θιπ) ή ππνρξέσζεο ηα θέξδε ε νη δεκίεο πνπ 
είραλ θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ πξνθχπηνληνο κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 
(γ) Γηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο  
 
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 
 
(δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε δηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη εληφο δηαζηήκαηνο 
12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  
 
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ 
είλαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν.  Οη επελδχζεηο 
αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο νη νπνίεο είλαη 
άκεζα επηξξηπηέεο ζηελ ζπλαιιαγή, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηελ ζπλαιιαγή 
δαπάλεο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο ζηα  
απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο  
παχεη λα πθίζηαηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο. Σα  
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, 
ελψ ηα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε, 
ηα θέξδε ή νη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε 
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη 
εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο ε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
 
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην αλ ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ 
έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηέηνηα έλδεημε απνηειεί ε 
ζεκαληηθή κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. Αλ ππάξρεη απνκείσζε, ε 
ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

(ε) Αλαγλψξηζε, δηαγξαθή, πξνζδηνξηζκφο εχινγσλ αμηψλ 
 
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ 
είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο 
αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή 
δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία 
εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή 
κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο 
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο 
κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
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Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε 
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία 
νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ 
ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε 
δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία 
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ 
λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 
 
(ζη) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ 
 
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα 
κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 
ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά 
κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 
2.14   Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή παξαγσγήο ηνπο θαη  
ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.  
 
Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο 
απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ ή ηηο δαπάλεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ζην ρψξν 
απνζήθεπζήο ηνπο. Σν θφζηνο 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 αθαηξνχκελνπ ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο, φπνπ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε. 
 
2.15   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 
 
2.16   Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο θαη ηα απνζεκαηηθά απφ 
ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έθδνζε κεηνρψλ, 
εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο 
έθδνζεο, ζηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην.  
 
εκεηψλνπκε φηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ηελ 29.06.2006 απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ησλ 
κεηνρψλ ηεο απφ αλψλπκεο ζε νλνκαζηηθέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ κεηνρψλ νινθιεξψζεθε 
ηελ 8.9.2006, νπφηε θαη μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  
 
2.17    Γαλεηζκόο  
 
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε 
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα πνπ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηνπο 
γηα πάλσ απφ 12 κήλεο ζεσξνχληαη καθξνπξφζεζκα. 
 
2.18  Φόξνο Δηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 
 
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο 
θφξνπο, δειαδή θφξνπο ή θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε  πνπ 
πξνέθπςαλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. 
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί φισλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ (δηαθνξά 
κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο έθαζηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελεο αμίαο 
απηψλ). 
 
Δπί αλαπξνζαξκνγήο κε απνζβέζηκνπ παγίνπ ζηνηρείνπ (γήπεδα θιπ) ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ν 
αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο (πψιεζεο) απηνχ. 
 
Ζ δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ινγίδεηαη. ηελ 
πεξίπησζε φκσο πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε, ν αληίζηνηρνο 
αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 
 
Γελ ινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κία θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζεί κφλν 
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δηαηξίαο. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε 
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν 
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 
 
Ζ θαηαρψξεζε ηεο απαίηεζεο γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη 
βεβαηφηεηα φηη ε Δηαηξία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε, ψζηε λα ζπκςεθίζεη ηελ παξνχζα 
απαίηεζε κε ηελ κέιινπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  
 
Ζ δεκηά ρξήζεσο (ή πεξηφδνπ) πνπ κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε (ή πεξίνδν) γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα 
θνξνινγηθά θέξδε κίαο επφκελεο ρξήζεο (ή πεξηφδνπ) πεξηέρεη κία θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην 
θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα σθειεζεί ε Δηαηξία ζηελ επφκελε ρξήζε (ή πεξίνδν) πνπ ζα γίλεη ν 
ζπκςεθηζκφο απηφο. Ζ απαίηεζε απηή θαηαρσξείηαη φηαλ ζεσξείηαη βέβαην φηη ε επηρείξεζε ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηφο ν ζπκςεθηζκφο ηεο απαίηεζεο. 
 
Όηαλ ππάξρεη αιιαγή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο νη θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. Οη δηαθνξέο πξνζαξκνγήο θαηαρσξνχληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
 
2.19   Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
 
α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: 
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα 
απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 
 
β) Τπνρξεψζεηο  απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 
 
Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηελ 
πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ιήμε θάζε έηνπο αλαγλσξίδνληαο 
ηα δηθαηψκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο. Οη ππνρξεψζεηο 
απηέο ππνινγίδνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο 
πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σα θαζαξά θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο ρξήζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο,θαζψο θαη ηνπο ηφθνπο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
 
2.20   Πξνβιέςεηο 
 
Πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο πξνβιέςεσλ: 
 

 Ννκηθή δέζκεπζε 
 
πκβφιαην λνκνζεζία ή άιιε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 
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 ή Σεθκεξησκέλε δέζκεπζε 
 
Δίλαη κηα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή ηεο εηαηξίαο, ηελ δεκνζηεπζείζα 
πξαθηηθή, ή ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα δήισζε. 
 

 Αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ 
 

 Πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο (παξνχζα δέζκεπζε) 
 

 Δίλαη πηζαλφλ απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο λα ππάξμεη εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
 
Οη πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά. Μηα πξφβιεςε 
θαηαρσξείηαη κφλν εάλ ε ππνρξέσζε ππάξρεη αλεμάξηεηα ησλ κειινληηθψλ πξάμεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθχγεη απφ ηνπ λα πξνβεί ζηε δαπάλε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θαη δελ 
θαηαρσξείηαη πξφβιεςε. Μηα απφθαζε ηνπ Γ.. δελ αξθεί γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο πξφβιεςεο δηφηη ην 
Γ.. κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε ηνπ. Μηα πξφβιεςε κπνξεί επίζεο λα αληηπξνζσπεχεη 
κειινληηθή δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απφθηεζε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. ε απηέο 
ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο θεθαιαηνπνηείηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα 
απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
πξνεμνθινχληαη κε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 
 
2.21  Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
 
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ  θαζαξά 
απφ Φ.Π.Α., εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο θαη ινγίδνληαη κφλν φηαλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη 
κε ηε ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. 
 
Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 
 
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο : 
 
(α) Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ 
 
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο 
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ, ην πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί 
αμηφπηζηα θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
(β) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 
 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε 
κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 
 
(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 
 
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο ρξνληθήο αλαινγίαο (αξρή δεδνπιεπκέλνπ) θαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
(δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 
 
Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ λα ηα 
εηζπξάμνπλ (δειαδή κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε). 
 
2.22   Μηζζώζεηο 
 
Οη κηζζψζεηο φπνπ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή   ζηνλ 
κηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο 
κεηαβηβάδεηαη ή φρη. ηελ πεξίπησζε απηή ην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ππνρξέσζε 
θαηαρσξνχληαη ζην κηθξφηεξν ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ παξνρψλ πνπ έρεη εγγπεζεί ν 
κηζζσηήο ή ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη πιεξσκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σν  
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ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεη έλα ζηαζεξφ επηηφθην επί ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο.    
 
Κξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή, είλαη ε νπζία ηεο 
ζπλαιιαγήο θαη φρη ν ηχπνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Aλ απφ ηε ζπκθσλία κίζζσζεο πξνθχπηεη φηη ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε ε κίζζσζε ηαμηλνκείηαη 
σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 
2.23   Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
2.24    Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 
 
Οη Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ αξρηθά σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ φηαλ 
ε είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε θαη ν Όκηινο ζα εθπιεξψζεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα ηνπ Οκίινπ αλαγλσξίδνληαη σο 
ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο ρξήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα αληίζηνηρα 
έμνδα. Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ 
αλαγλσξίδνληαη σο ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή 
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
 
2.25  Κέξδε αλά κεηνρή 
 
Σα βαζηθά θέξδε, αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο, κε ην κέζν 
ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο. 
 
2.26  Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο 
 
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη άηνθεο ή θέξνπλ επηηφθην ρακειφηεξν 
απφ ηα εθάζηνηε ηξέρνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Οη 
δηαθνξέο πξνεμφθιεζεο, απεηθνλίδνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα ζηα Απνηειέζκαηα ηεο 
εθάζηνηε ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 
 
2.27  πλδεδεκέλα κέξε 
 
Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζηηο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο. Απηά ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηε Γηνίθεζε κίαο  
επηρείξεζεο ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη/ή 
Γηνίθεζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ή ζπγαηξηθέο απηψλ ησλ εηαηξηψλ. 
 
2.28  Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ  
 
Πνιηηηθή ηνπ νκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ 
κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε 
παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπο, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο, ψζηε ε ζρέζε ησλ μέλσλ (αθαηξνπκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ηεο εηαηξίαο) κε ηα ίδηα 
θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη ρακειφηεξα απφ 2 κε 2,5 πξνο 1. 
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Κ.Ν. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί 
ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 
Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ 
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη 
απφ ηνλ Νφκν. 
ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε  
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πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο ή ηελ 
πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 
Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε 
δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 
Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, 
ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ 
απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ 
ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. 
Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία 
ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί αλσηέξσ 
θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο 
ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο.  
 
Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
 
H εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε 
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  
 
 

3.  Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ : 
 
•    Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
•    Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
•    Κίλδπλνο αγνξάο 
 
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ κε ζηφρν 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 
απφδνζε.  
 
Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη 
θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη 
σο πξνο απηά. Σα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα 
ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Οκίινπ. 
 
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εγθξίζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 
 
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ην ηκήκα 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 
Α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ (θαλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 5 % ησλ 
ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ), ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Βάζεη ηεο 
πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε  
επίπεδν Οκίινπ θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ 
ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Γηα θάζε πειάηε έρνπλ νξηζηεί πηζησηηθά φξηα, ηα νπνία 
επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλ απαηηεζεί αλαπξνζαξκφδνληαη νη φξνη  
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πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα 
ρνξεγνχκελα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Καηά ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα 
πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ 
πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο 
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ 
ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα 
πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δηελεξγεί 
πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ 
αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.  
 
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ 
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη. 
 
Βάζεη ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρεη ν Όκηινο θαζψο θαη κέζσ εκπξάγκαησλ ή άιισλ 
εμαζθαιίζεσλ (π.ρ εγγπεηηθέο επηζηνιέο), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζην 15% ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο.  
 
Β. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηα αλαγθαία ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη επαξθή πηζησηηθά 
φξηα απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα  έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα 
πθίζηαηαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηε ε θήκε ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ 
ξεπζηφηεηαο ν Όκηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη 
δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε 
ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη 
γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ δελ πθίζηαηαη θακία εμαζθάιηζε – εγγχεζε πξνο ηηο 
ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ. 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ ππνιεηπνκέλε 
δηάξθεηα ηνπο θαηά ηελ 31.03.2011.  
 
Δηαηξία: 
 

Πνζά ζε επξώ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε ύλνιν 

Γαλεηζκφο 14.180.001,71 26.500.000,00 40.680.001,71 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 
ππνρξεψζεηο 8.815.065,17 4.468.036,58 13.283.101,75 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 22.995.066,88 30.968.036,58 53.963.103,46 

 
Όκηινο: 
 

Πνζά ζε επξώ Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε ύλνιν 

Γαλεηζκφο 22.123.485,21 30.756.166,91 52.879.652,12 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 
ππνρξεψζεηο 11.208.057,32 6.021.646,20 17.229.703,52 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 33.331.542,53 36.777.813,11 70.109.355,64 
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Σελ 31.03.2011 ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο θαη δηαηεξνχζαλ δηαζέζηκα πνζνχ 18,7 εθ. θαη 19,2 εθ. 
αληίζηνηρα.  
 
Γ. Κίλδπλνο αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αγνξάδεη 
ν Όκηινο, ζηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο 
πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ ν Όκηινο δαλείδεηαη, 
θίλδπλνη νη νπνίνη δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο 
θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεη θαη λα νξηνζεηεί ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνπο 
θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ 
απνδφζεσλ. 
 
Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Σηκώλ Πξώησλ Τιώλ Μεηάιινπ (ζίδεξνο, ράιπβαο θιπ) 
 
Ο Όκηινο πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο ηνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηεζλή αγνξά ράιπβα ζχκθσλα κε 
ηνπο ζπλήζεο φξνπο ηεο αγνξάο. Κάζε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ αθνκνηψλεηαη 
ζηηο ηηκέο πψιεζεο κε απνηέιεζκα ζε πεξηφδνπο κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ 
ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα κεηαβάιιεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ. Αλαιπηηθφηεξα ζε 
πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο αθνινπζνχλ απμεηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ βειηηψλνληαη θαζψο ε 
απμεηηθή ηάζε κεηαθέξεηαη θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο. Αληίζηνηρα, φηαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ 
αθνινπζνχλ πησηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ κεηψλνληαη.  
 
Ο Όκηινο δελ θαιχπηεη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) ην βαζηθφ απφζεκα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ απμνκείσζε ησλ ηηκψλ κεηάιισλ λα κπνξεί λα επεξεάζεη αληίζηνηρα ηα 
απνηειέζκαηά ηνπ κέζσ ππνηίκεζεο ή ππεξηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 
 
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηηο αγνξέο απνζεκάησλ πνπ 
πξαγκαηνπνηεί ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν 
είλαη ην Δπξψ. Σν λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο είλαη ην δνιάξην ΖΠΑ θαη 
γηα λα πεξηνξηζηεί ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, πξαγκαηνπνηνχληαη πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Ο 
δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ζε επξψ ελψ δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 
 
Γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε μέλν λφκηζκα ηελ 31.03.2011, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ηζφπνζεο πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο νη νπνίεο θαη έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ 
πθίζηαηαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ. 
 
Κίλδπλνο επηηνθίσλ 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 
ζε € κε θπκαηλφκελν επηηφθην.  
 
Ο Όκηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ 
απηνρξεκαηνδφηεζεο, ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη 
ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή 
επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα  θαζψο ν Όκηινο ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.  
 
Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
1

νπ
 ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο, αλ ηα επηηφθηα (Euribor) ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1 % πςειφηεξα / 

ρακειφηεξα, ζα ήηαλ ε εμήο : 
 
 

 
 
(Πνζά ζε εθαη.)  

 
Γάλεηα  

31.03.2011 

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ ( + / - ) 

Όκηινο 52,9 0,5 

Δηαηξία 40,7 0,4 
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Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ 
δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζε €. 
 
Μηθξφηεξε επίδξαζε ζηηο ηακηαθέο ξνέο ππάξρεη απφ ηα έζνδα απφ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε €. 
  
 
Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
1

νπ
 ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο, αλ ηα επηηφθηα πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν 1 % 

πςειφηεξα / ρακειφηεξα, ζα ήηαλ ε εμήο: 
 
 

 
 
(Πνζά ζε εθαη.)  

Καηαζέζεηο όςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 
31.03.2011 

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ ( + / - ) 

Όκηινο 19,2 0,2 

Δηαηξία 18,7 0,2 

 
Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εζφδνπ απφ 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 

 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 
 
 
Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο 
ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 
έρνπλ σο εμήο : 
 
Φφξνη εηζνδήκαηνο 
 
Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηα νπνία ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ 
είλαη αβέβαηνο. Σελ 31.03.2011 ην ππφινηπν πξφβιεςεο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ 
Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν αλήιζε ζε € 500 ρηι. θαη € 532,5 ρηι. αληίζηνηρα.  
 
 

5. Αλάιπζε ηωλ ελζώκαηωλ πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 
 

 
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

ΚΙΝΗΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οηθόπεδα & 
θηίξηα 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα& Μερ. 
Δμνπιηζκόο 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεη. Τπό 
εθηέιεζε 

Απια 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Δπελδύζεηο 
ε αθίλεηα 

ύλνιν 

Λνγηζηηθή αμία 
θηήζεσο  

33.870.451,95 28.637.194,41 1.123.141,86 4.340.838,37 417.566,67 1.120.186,50 69.509.379,76 

σξεπκέλε 
απφζβεζε θαη 
απνκείσζε 
αμίαο  

-4.431.594,26 -7.280.404,98 -796.335,34 0,00 -311.081,55 -10.315,76 -12.829,731,89 

Αλαπαζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.12.10 

29.438.857,69 21.356.789,43 326.806,52 4.340.838,37 106.485,12 1.109.870,74 56.679.647,87 

Λνγηζηηθή αμία 
θηήζεσο  

35.613.453,76 28.738.317,31 1.127.001,60 2.623.718,69 420.010,40 1.120.186,50 69.642.688,26 

σξεπκέλε 
απφζβεζε θαη 
απνκείσζε 
αμίαο 

-4.633.378,58 -7.598.749,49 -822.524,83 0,00 -328.534,23 -10.684,18 -13.393.871,31 

Αλαπόζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.03.11 

30.980.075,18 21.139.567,82 304.476,77 2.623.718,69 91.476,17 1.109.502,32 56.248.816,95 
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ΚΙΝΗΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οηθόπεδα & 
θηίξηα 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα& Μερ. 
Δμνπιηζκόο 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεη. Τπό 
εθηέιεζε 

Απια 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Δπελδύζεηο ζε 
αθίλεηα 

ύλνιν 

Λνγηζηηθή 
αμία 
θηήζεσο 
1.1.2010 

30.086.747,52 18.546.937,37 366.014,47 5.537.455,46 135.256,88 1.111.344,42 55.783.756,12 

Πξνζζήθεο 105.276,51 4.036.370,59 66.405,09 2.580.150,17 44.596,79 0,00 6.832.799,15 

Απνζβέζεηο -749.883,13 -1.212.143,98 -111.724,43 0,00 -73.453,66 -1.473,68 -2.148.678,88 

Απνκείσζε 
αμίαο 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – 
δηαγξαθέο  

0,00 -88.361,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.361,08 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ-
δηαγξαθ. 

0,00 80.202,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80.202,13 

Μεηαθνξά 
ζηα πάγηα 

0,00 -6.200,00 6.200,00 -3.774.807,13 0,00 0,00 -3.774.807,13 

Μεηαθνξά ζε 
άιιν ινγ/ζκν 

0,00 0,00 -85,37 0,00 85,37 0,00 0,00 

πλ/θεο δηαθ. 
κεηαηξνπήο 
ζε € 

-3.283,21 -15,60 -3,25 -1.960,11 -0,27 0,00 -5.262,44 

Αλαπόζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.12.10 

29.438.857,69 21.356.789,43 326.806,51 4.340.838,39 106.485,11 1.109.870,74 56.679.647,87 

Πξνζζήθεο 1.724.610,81 101.018,68 3.838,90 74.580,75 2.438,36 0,00 1.906.487,50 

Απνζβέζεηο -201.739,25 -318.317,15 -26.179,77 0,00 -17.450,08 -368,42 -564.054,67 

Απνκείσζε 
αμίαο 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – 
δηαγξαθέο  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ-
δηαγξαθ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

πλ/θεο δηαθ. 
κεηαηξνπήο 
ζε € 

18.345,93 76,86 11,13 6.323,43 2,78 0,00 24.760,13 

Μεηαθνξά 
ζηα πάγηα 

0,00 0,00 0,00 -1.798.023,88 0,00 0,00 -1.798.023,88 

Αλαπόζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.03.11 

30.980.075,18 21.139.567,82 304.476,77 2.623.718,69 91.476,17 1.109.502,32 56.248.816,95 

 
 
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

 

ΚΙΝΗΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

Οηθόπεδα & 
θηίξηα 

Μεη/ξηθά 
Μέζα & Μερ. 
Δμνπιηζκόο 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεη. Τπό 
εθηέιεζε 

Απια 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Δπελδύζεηο 
ζε αθίλεηα 

ύλνιν 

Λνγηζηηθή αμία 
θηήζεσο  

30.254.741,44 21.077.656,46 858.543,28 2.464.730,02 301.858,44 1.120.186,50 56.077.716,14 

σξεπκέλε 
απφζβεζε θαη 
απνκείσζε 
αμίαο  

-4.226.980,02 -5.376.917,37 -677.549,58 0,00 -231.333,93 -10.315,76 -10.523.096,66 

Αλαπνζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.12.10 

26.027.761,42 15.700.739,09 180.993,70 2.464.730,02 70.524,51 1.109.870,74 45.554.619,48 

Λνγηζηηθή αμία 
θηήζεσο  

30.259.405,50 21.177.594,52 861.535,18 2.453.999,66 302.796,80 1.120.186,50 56.175.518,16 

σξεπκέλε 
απφζβεζε θαη 
απνκείσζε 
αμίαο 

-4.393.588,28 -5.598.617,95 -694.051,35 0,00 -243.644,62 -10.684,18 -10.940.586,38 

Αλαπόζβ. 
Λνγ/θή αμία 
31.03.11 

25.865.817,22 15.578.976,57 167.483,83 2.453.999,66 59.152,18 1.109.502,32 45.234.931,78 
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Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Σα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαηά 
θχξην ιφγν αγνξαδφκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ. 
 
Ζ εηαηξεία θαη ν Όκηινο πξνρψξεζαλ ηελ 31/12/2008, ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο 
ζχκθσλα κε ην Ν.2065/1992, κφλν ζην Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ, επεηδή  εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. 
θαη ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο 
λνκνζεζίαο (Τπ. Οηθνλνκηθψλ Πνι.1173/29.12.2008). 
 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη πξνβεί ζε κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 
σθέιηκε δσή  ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
 

 

6.  Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ΚΙΝΗΗ ΠΑΓΙΩΝ 
Οηθόπεδα & 

θηίξηα 

Μεηαθνξηθά 
Μέζα& Μερ. 
Δμνπιηζκόο 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεη. Τπό 
εθηέιεζε 

Απια 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Δπελδύζεηο 
ε αθίλεηα 

ύλνιν 

Λνγηζηηθή αμία 
θηήζεσο 1.1.2010 

26.590.220,58 13.705.465,72 201.240,66 2.843.750,65 81.988,59 1.111.344,42 44.534.010,62 

Πξνζζήθεο 104.176,51 2.836.074,60 45.621,66 2.503.510,73 41.388,93 0,00 5.530.772,43 

Απνζβέζεηο -666.635,67 -828.854,78 -72.068,62 0,00 -52.853,01 -1.473,68 -1.621.885,76 

Απνκείσζε αμίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – 
δηαγξαθέο  

0,00 -85.361,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.361,08 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ-
δηαγξαθ. 

0,00 79.614,63 0,00 0,00 0,00 0,00 79.614,63 

Μεηαθνξά ζηα 
πάγηα 

0,00 -6.200,00 6.200,00 -2.882.531,36 0,00 0,00 -2.882.531,36 

Αλαπόζβ. Λνγ/θή 
αμία 31.12.10 

26.027.761,42 15.700.739,09 180.993,70 2.464.730,02 70.524,51 1.109.870,74 45.554.619,48 

Πξνζζήθεο 4.664,05 99.938,06 2.991,90 67.346,77 938,36 0,00 175.879,14 

Απνζβέζεηο -166.608,25 -221.700,58 -16.501,77 0,00 -12.310,69 -368,42 -417.489,71 

Απνκείσζε αμίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πσιήζεηο – 
δηαγξαθέο  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ-
δηαγξαθ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξά ζηα 
πάγηα 

0,00 0,00 0,00 -78.077,13 0,00 0,00 -78.077,13 

Αλαπόζβ. Λνγ/θή 
αμία 31.03.11 

25.865.817,22 15.578.976,57 167.483,83 2.453.999,66 59.152,18 1.109.502,32 45.234.931,78 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12 .2010  

Οηθφπεδν νδνχ Θεβψλ 
1.191,7 η.κ. 

1.090.712,82 1.090.712,82 

Γηακέξηζκα Φηιηππηάδνο 29.473,68 29.473,68 

ύλνιν αμίαο 1.120.186,50 1.120.186,50 

Απνζβεζζέληα (10.684,18) (10.315,76) 

Αλαπόζβεζηε αμία 1.109.502,32 1.109.870,74 
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7.  πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ελνπνηνύκελωλ εηαηξηώλ 
 

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο είλαη 
φιεο κε εηζεγκέλεο έρνπλ σο εμήο: 

 

 
 

Υώξα 
εγθαηάζηαζεο 

Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Τπνρξεώζεηο 
Έζνδα 

πσιήζεσλ 
Κέξδε / (δεκίεο) 

πξν θόξσλ 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

31.03.2011             

ΣΑΣΑ 
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. 
ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΥΑΛΤΒΑ  

Διιάδα 32.225.509,62 24.088.467,74 5.172.346,09 155.485,18 50% 

CORUS -
ΚΑΛΠΗΝΖ – 
ΗΜΟ- ΑΒΔΔ 
ΤΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ 

Διιάδα 19.525.637,85 9.900.118,85 3.404.934,50 (481.266,78) 50% 

BALKAN IRON 
GROUP SRL 

Ρνπκαλία 2.546.344,79 655.043,43 0,00 (44.805,03) 33,33% 

 
 

 
 

Υώξα 
εγθαηάζηαζεο 

Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Τπνρξεώζεηο 
Έζνδα 

πσιήζεσλ 
Κέξδε / (δεκίεο) 

πξν θόξσλ 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

31.03.2010             

ΣΑΣΑ 
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. 
ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΥΑΛΤΒΑ  

Διιάδα 32.779.069,19 24.505.010,00 4.936.641,10 5.304,29 50% 

CORUS -
ΚΑΛΠΗΝΖ – 
ΗΜΟ- ΑΒΔΔ 
ΤΛΗΚΧΝ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ 

Διιάδα 21.332.749,49 10.105.012,00 3.698.448,24 (638.253,29) 50% 

BALKAN IRON 
GROUP SRL 

Ρνπκαλία 2.499.785,56 457.093,46 0,00 (20.971,24) 33,33% 

 
 

8.  Αλάιπζε απαηηήζεωλ 
 
 
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03 .2011  31.12.2010  

Πειάηεο 27.809.226,02 24.610.661,15 24.735.690,64 22.182.173,28 

Γξακκάηηα 257.348,63 227.822,27 63.933,15 45.018,15 

Μεηαρξνλνινγεκέλεο 
επηηαγέο 

17.184.148,58 19.766.025,10 13.202.205,20 14.992.667,42 

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ 
απαηηήζεσλ 

(1.401.839,83) (1.286.884,09) (1.072.979,53) (981.884,09) 

ύλνιν εκπνξηθώλ 
απαηηήζεσλ 43.848.883,40 43.317.624,43 36.928.849,46 36.237.974,76 
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Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03 .2011  31.12.2010  

Αξρηθφ ππφινηπν 1.286.884,09 777.931,55 981.884,09 600.000,00 

Πξφζζεηε πξφβιεςε 
(απνηειέζκαηα) 115.964,53 523.247,65 91.095,44 381.884,09 

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο (1.008,79) (14.295,11) 0,00 0,00 

Σειηθό ππόινηπν 1.401.839,83 1.286.884,09 1.072.979,53 981.884,09 

 
 
Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο 
απηέο δηαηξνχληαη ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο 
θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν 
κέξνο (85% πεξίπνπ) ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη αζθαιηζκέλεο έλαληη πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ.  
Oη απνζβεζζείζεο απαηηήζεηο  παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο θαη ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα 
γηα ηπρφλ είζπξαμε ηνπο. 
 
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03 .2011  31.12.2010  

Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ 17.962,62 18.221,77 16.632,86 16.408,31 

Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο 
ζπλεξγάηεο - ηξίηνπο 

335.725,53 199.598,79 127.082,63 80.331,56 

Απαηηήζεηο απφ 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Διιεληθφ Γεκφζην – 
απαίηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο 

1.188.421,28 1.166.448,71 1.082.467,49 1.059.914,64 

Διιεληθφ Γεκφζην – 
απαίηεζε ινηπψλ θφξσλ 1.112.126,34 1.180.132,90 66.233,45 66.233,45 

Απαίηεζε επηρνξεγήζεσλ 3.974.452,47 3.650.917,32 3.154.713,97 3.154.713,97 

ύλνιν 6.628.688,24 6.215.319,49 4.447.130,40 4.377.601,93 

 
 
Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03 .2011  31.12.2010  

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 31.404,63 30.461,96 21.391,36 20.080,24 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

790.096,64 796.276,20 822.227,03 831.787,81 

ύλνια 821.501,27 826.738,16 843.618,39 851.868,05 

 
Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, είλαη εγγπήζεηο πνπ 
πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ 
απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππφθεηηαη ζε επαλεθηίκεζε εηεζίσο. Οη 
δνζκέλεο εγγπήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε, εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο 
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο.  
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9.    Αλάιπζε απνζεκάηωλ 
 
Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Δκπνξεχκαηα 12.657.165,03 10.358.286,88 12.361.505,32 9.608.843,95 

Απνκείσζε εκπνξεπκάησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δκπνξεχκαηα ζε 
απνηακίεπζε 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε εκπνξεπκάησλ 
ζε απνηακίεπζε 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Πξντφληα 6.662.820,37 5.884.533,09 5.480.442,17 5.398.378,28 

Απνκείσζε πξντφλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Παξαγγειίεο 18.866,55 1.502.547,80 18.866,55 1.203.256,73 

Πξψηεο χιεο - Αλαιψζηκα 3.236.709,46 2.922.567,66 0,00 0,00 

Απνκείσζε πξψησλ πιψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 22.575.561,41 20.667.935,43 17.860.814,04 16.210.478,96 

 
Οη  δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο, θιπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο 
ιφγσ ηεο θχζεο ησλ απνζεκάησλ. Τπαξθηφο είλαη κφλν ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο απνκείσζεο ιφγσ 
ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ δηεζλψο. Ζ δηνίθεζε επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 
αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ψζηε ε αμία ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή. ηελ ρξήζε 2010, ν φκηινο θαη ε εηαηξεία πξνέβε ζε 
αληηζηξνθή  ηεο δηελεξγεζείζεο ζηελ ρξήζε 2008 πξφβιεςεο απνκείσζεο απνζεκάησλ.   
 
 

10.  Παξάγωγα  

 
 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα 
αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο 
(Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / 
Βξαρ. ππνρξεψζεηο ) 

305.025,56 12.966,86 292.454,39 6.684,45 

Πνζά θαηαρσξεζέληα ζηα 
απνηειέζκαηα 

(298.736,80) (199.728,81) (292.454,39) (204.518,06) 

 
 

11.   Αλάιπζε ηωλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ 
 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Σακείν 9.653,33 7196,72 5.476,11 1.469,05 

Καηαζέζεηο φςεσο 19.194.970,72 27.971.526,14 18.699.804,46 27.025.308,77 

ύλνιν 19.204.624,05 27.978.722,86 18.705.280,57 27.026.777,82 
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ηνλ Όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία νη θαηαζέζεηο φςεσο κφλν ζε κηα ηξάπεδα μεπεξλνχλ ην 20% ηνπ 
ζπλφινπ.  Παξφια απηά δελ ππάξρεη ππαξθηφο θίλδπλνο ιφγσ  ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηεο  ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο. 
 

 

12.  Αλάιπζε όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ ηεο θαζαξήο ζέζεο 
 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο σο αλαιχνληαη εμήο: 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03 .2011  31.12.2010  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 18.648.000,00 18.648.000,00 18.648.000,00 18.648.000,00 

     

Γηαθνξά απφ έθδνζε ππέξ ην 
άξηην 

14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 14.900.777,70 

     

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 3.445.833,53 3.445.833,53 3.334.000,00 3.334.000,00 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 1.540.800,00 1.540.800,00 1.540.800,00 1.540.800,00 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 
εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

11.985.901,87 11.985.901,87 11.885.777,86 11.885.777,86 

Γσξεάλ κεηνρέο απφ 
θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ 

344.862,50 344.862,50 0,00 0,00 

Απνζεκαηηθά αθνξνιφγεησλ 
εζφδσλ 

404.315,87 404.315,87 404.315,87 404.315,87 

Γηαθνξά απφ αλα/γή αμίαο 
ινηπψλ πεξ. ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (283.491,58) 15.245,22 (283.491,58) 8.962,81 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
ελνπνίεζεο (160.766,27) (181.576,86) 0,00 0,00 

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ 17.277.455,92 17.555.382,13 16.881.402,15 17.173.856,54 

     

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 29.673.271,14 30.295.568,57 29.202.085,47 28.945.071,66 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (118.542,83) (622.297,43) 130.619,99 257.013,81 

σξεπκέλα θέξδε 29.554.728,31 29.673.271,14 29.332.705,46 29.202.085,47 

     

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ρσξίο δηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

80.380.961,93 80.777.430,97 79.762.885,31 79.924.719,71 

     

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  80.380.961,93 80.777.430,97 79.762.885,31 79.924.719,71 

 
Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 30.06.2010 ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε 
θεθαιαηνπνίεζε θνξνινγεζέλησλ έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ επξψ 
3.729.600,00, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ επξψ 0,40 ζε επξψ 0,50. 
Απφ ην πνζφ ηεο αχμεζεο, πνζφ επξψ 3.675.651,83 αθνξά ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο 
ζε επέλδπζε ππαρζείζα ζηνλ επελδπηηθφ λφκν 3299/2004 (Απφθαζε ππαγσγήο 
16985/ΓΒΔ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Παξάιιεια ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε 
κεηνρήο απφ επξψ 0,50 ζε επξψ 1,00 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ (reverse split) 
απφ 37.296.000 ζε 18.648.000. Οη αλσηέξσ εηαηξηθέο πξάμεηο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ 28/07/2010 θαη 
αξηζκ. πξση. Κ2-7573 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υ.Α. ζηε πλεδξίαζή ηνπ ηεο 06/09/2010, α) ελεκεξψζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,40 ζε 0,50 θαη β) ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε 
ζην Υξεκαηηζηήξην ησλ αλσηέξσ 18.648.000 λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,0 Δπξψ, εηο 
αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηακέλσλ 37.296.000. Ζ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ 18.648.000 θνηλψλ  
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νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κε λέα νλνκαζηηθή αμία 1,0 Δπξψ, 
νξίζηεθε ε 17/09/2010. Ζ ηηκή εθθίλεζήο ηνπο ζην Υ.Α. δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 26 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α. φπσο ηζρχεη. 

 
 

13.  Αλάιπζε ηωλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεωλ 
 
 
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζε πξνκεζεπηέο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Πξνκεζεπηέο 6.190.044,96 7.119.878,99 4.044.244,16 4.291.149,35 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 3.409.342,82 4.650.459,34 3.409.342,82 4.650.459,34 

ύλνιν 9.599.387,78 11.770.338,33 7.453.586,98 8.941.608,69 

 
 
Οη  ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Αζθαιηζηηθνί ινγ/κνί &  
ινηπνί θφξνη  

347.363,81 413.811,29 369.051,16 374.469,24 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 208.793,43 275.688,90 101.565,17 214.555,68 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο / πξνβιέςεηο 415.798,33 13.055,54 331.727,49 6.437,50 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 27.357,74 27.357,74 27.357,74 27.357,74 

ύλνιν 999.313,31 729.913,47 848.466,63 622.820,16 

 
 
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνζνχ επξψ 90.014,23 θαη 90.218,42 ζηελ ελνπνηεκέλε 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.03.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα, αθνξνχλ ηελ αλαινγία 
ππνρξέσζεο ηεο θνηλνπξαμίαο BALKAN IRON GROUP SRL πξνο ηνπο άιινπο δπν κεηφρνπο ηεο, πιελ 
ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. 
 
Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη ε πξνεμφθιεζε ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

14.  Αλάιπζε ηωλ δαλείωλ  
 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 
 
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Οκνινγηαθά δάλεηα 30.756.166,91 31.256.172,91 26.500.000,00 27.000.000,00 
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Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Σξαπεδηθά δάλεηα 20.006.808,54 23.984.940,14 13.180.001,71 18.105.124,01 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο 
νκνινγηαθψλ δαλείσλ 2.116.676,67 2.709.434,08 1.000.000,00 1.000.000,00 

ύλνιν 22.123.485,21 26.694.374,22 14.180.001,71 19.105.124,01 

 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΙΩΝ 52.879.652,12 57.950.547,13 40.680.001,71 46.105.124,01 

 

 

 ΟΜΙΛΟ 

 < 1 έ ηνο  
Από 1 έ ηνο  
κέρξη  2  έ ηε  

Από 2 έ ηε 
κέρξη  5  έ ηε  

> 5 έ ηε  

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.03.11 22.123.485,21 26.164.490,23 4.591.676,68 0,00 

 

 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 < 1 έ ηνο  
Από 1 έ ηνο  
κέρξη  2  έ ηε  

Από 2 έ ηε 
κέρξη  5  έ ηε  

> 5 έ ηε  

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.03.11 14.180.001,71 22.000.000,00 4.500.000,00 0,00 

 

 

 ΟΜΙΛΟ 

 < 1 έ ηνο  
Από 1 έ ηνο  
κέρξη  2  έ ηε  

Από 2 έ ηε 
κέρξη  5  έ ηε  

> 5 έ ηε  

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.10 26.694.374,22 23.239.496,24 8.016.676,67 0,00 

 

 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 < 1 έ ηνο  
Από 1 έ ηνο  
κέρξη  2  έ ηε  

Από 2 έ ηε 
κέρξη  5  έ ηε  

> 5 έ ηε  

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.10 19.105.124,01 21.000.000,00 6.000.000,00 0,00 

 
 
 
Οη κεηαβνιέο ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Τπόινηπν δαλείσλ αξρήο πεξηόδνπ 57.950.547,12 44.367.872,68 46.105.124,01 33.611.896,49 

Λεθζέληα δάλεηα 7.490.464,19 92.926.325,75 6.450.000,00 85.350.000,00 

Σφθνη πεξηφδνπ  601.176,84 2.136.945,30 465.929,19 1.648.530,14 

 66.042.188,15 139.431.143,73 53.021.053,20 120.610.426,63 

Δμνθιεζέληα δάλεηα (12.292.966,40) (79.592.999,61) (11.700.000,00) (72.999.714,84) 

Καηαβιεκέλνη ηφθνη (869.569,63) (1.887.596,99) (641.051,49) (1.505.587,78) 

Τπόινηπν Γαλείσλ 52.879.652,12 57.950.547,13 40.680.001,71 46.105.124,01 
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15.  Αλάιπζε ηωλ αλαβαιιόκελωλ θόξωλ  
 
 
Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην 
επίπεδν ηεο θάζε επηκέξνπο Δηαηξίαο ηνπ Οκίινπ. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ θαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην επίπεδν ηεο θάζε Δηαηξίαο. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (Α.Φ.Α.) θαη ππνρξεψζεηο (Α.Φ.Τ.) ζπκςεθίδνληαη φηαλ 
ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη 
ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ 
ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  
 
 
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη έρνπλ σο εμήο: 
 
 
α) Γηα ηνλ Όκηιν  
 

  

 01.01.2010 1.1. – 31.12.10 31.12.2010 1.1 – 31.03.11 31.03.2011 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -31.510,81 7.387,59 -24.123,22 7.276,85 -16.846,37 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

-1.695.344,70 -350.150,31 -2.045.495,01 -89.600,15 -2.135.095,15 

Έμνδα εγθαηάζηαζεο 10.891,14 -7.645,38 3.245,76 -2.084,94 1.160,82 

Απνζέκαηα 211.813,07 -179.384,06 32.429,01 -8.429,02 24.000,00 

Μαθξνπξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

1.438,49 -178.211,23 -176.772,74 18.346,75 -158.425,99 

Πειάηεο & ινηπέο 
απαηηήζεηο 

208.586,98 177.849,19 386.436,17 -53.354,41 333.081,75 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 116.229,77 -2.411,88 113.817,89 3.366,19 117.184,07 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -67.124,65 -55.376,57 -122.501,22 -15.216,52 -137.717,73 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
ππνρξεψζεηο 

7.583,89 -16.364,77 -8.780,88 6.831,78 -1.949,10 

Φνξ. δεκηά ζπκςεθηζηέα 
κε θνξ. θέξδε επνκέλσλ 
ρξήζεσλ 

2.858.962,85 543.632,98 3.402.595,83 -288.319,42 3.114.276,40 

Απφ κε πξαγκ/ζέληα θέξδε 
ελδ/θψλ ζπλαιιαγψλ 

12.838,39 -8.649,18 4.189,21 -1.160,00 3.029,21 

Λνηπά -343,26 1.474,78 1.131,52 -1.587,19 -455,66 

ύλνιν 1.634.021,16 -67.848,84 1.566.172,32 -423.930,08 1.142.242,25 
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β) Γηα ηελ Δηαηξία 
 
 

  

 01.01.10 
1.1. – 

31.12.10 
31.12.10 1.1 – 31.03.11 31.03.11 

Άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

-19.174,38 3.157,99 -16.016,39 4.185,95 -11.830,44 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

-1.370.753,55 -274.811,67 -1.645.565,22 -69.450,67 -1.715.015,89 

Έμνδα εγθαηάζηαζεο 4.306,68 -4.306,68 0,00 166,67 166,67 

Απνζέκαηα 190.184,77 -163.965,74 26.219,03 -7.619,02 18.600,01 

Μαθξνπξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

1.438,49 -179.040,33 -177.601,84 18.520,11 -159.081,73 

Πειάηεο & ινηπέο 
απαηηήζεηο 

166.096,64 168.965,00 335.061,64 -51.420,62 283.641,02 

Παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο 

107.254,70 -3.610,86 103.643,84 4.453,77 108.097,61 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο -53.656,55 -43.151,30 -96.807,85 -11.476,00 -108.283,85 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
ππνρξεψζεηο 

6.249,58 -13.038,05 -6.788,47 6.788,47 0,00 

Φνξ. δεκηά 
ζπκςεθηζηέα κε θνξ. 
θέξδε επνκέλσλ 
ρξήζεσλ 

2.405.436,62 226.079,41 2.631.516,03 -243.739,63 2.387.776,40 

Λνηπά 0,00 524,02 524,02 -979,69 -455,67 

ύλνιν 1.437.383,00 -283.198,21 1.154.184,79 -350.570,66 803.614,13 

 
 
Ζ θνξνινγηθή δεκηά δεκηνπξγεί κία θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα σθειεζεί 
ε Δηαηξία ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, φηαλ ζα ζπκςεθηζζεί κε ηα αληίζηνηρα θνξνινγηθά θέξδε. Ζ 
θαηαρψξεζε ηεο απαίηεζεο γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο έγηλε δηφηη νη Γηνηθήζεηο ηεο Δηαηξίαο 
θαη ηνπ Οκίινπ έθξηλαλ φηη ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ ζηηο ρξήζεηο 2011-
2015, ηθαλψλ λα  δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπκςεθηζκφ ηεο παξνχζαο απαίηεζεο κε ηελ κέιινπζα 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 
 
 

16.  Αλάιπζε ηωλ παξνρώλ ζε εξγαδόκελνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ 

ππεξεζία       
 

Ο Όκηινο αλέζεζε ζε αλαινγηζηή ηελ εθπφλεζε κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη 
ππνινγηζηνχλ ηα αλαινγηζηηθά κεγέζε, βάζεη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 
(ΓΛΠ 19), πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Καηά ηελ αλαινγηζηηθή απνηίκεζε ειήθζεζαλ ππφςε φιεο νη νηθνλνκηθέο θαη 
δεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ.  
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Τπφινηπν 1.1.11 & 1.1.10 569.756,06 581.948,84 518.219,18 536.273,51 

Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο 
πεξηφδνπ (35.960,00) (392.207,93) (5.260,26) (348.450,39) 

Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ 52.790,96 380.015,15 27.529,15 330.396,06 

ύλνια 586.587,02 569.756,06 540.488,07 518.219,18 
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17.   Αλάιπζε ηωλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεωλ 

 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011  31.12.2010  31.03.2011  31.12.2010  

Τπνρξέσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πηζησηηθφ ππφινηπν θνξνινγηθψλ 
δειψζεσλ πξνο επηζηξνθή 

(1.720.921,28) (1.698.948,71) (1.582.467,49) (1.559.914,64) 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ 

532.500,00 532.500,00 500.000,00 500.000,00 

Φφξνη ηέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνια (1.188.421,28) (1.166.448,71) 1.082.467,49 (1.059.914,64) 

 

18.  Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 
Ο Όκηινο ιεηηνπξγεί κφλν ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα απηφ ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. Λφγσ 
φκσο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΠ 8, πνπ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 θαη πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηνκείο, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη εζσηεξηθά 
ζηνλ ιακβάλνληα ηηο απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε εηαηξεία επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο 
πιεξνθφξεζεο. 
 
Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο πιεξνθφξεζεο ζα είλαη πιένλ νη εμήο: 
 

 Σνκέαο πάλει πνιπνπξεζάλεο 

 Σνκέαο ινηπψλ επηκεθψλ θαη πιαηεψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ 
 
 
α) Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο αλά ηνκέα 31.03.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα 
 
 
 

(Πνζά ζε €) 31 .03 .2011  

 ΠΑΝΔΛ  
ΛΟΙΠΑ 

ΥΑΛ/ΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ  

ΔΓΓΡΑΦΔ 
ΔΝΟΠΟΙΗΗ  

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 
ΚΑΣ/Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΔΗ  

ΠΔΡΙΟΤΙ ΑΚ Α ΣΟΙΥΔΙ Α      

Δλζψκαηα θαη άυια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.066.702,22 53.182.114,73  56.248.816,95 

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 95.162,10 4.969.777,44 (3.081.196,02) 1.983.743,52 

Απνζέκαηα 2.456.855,79 20.121.475,62 (2.770,00) 22.575.561,41 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.118.553,38 46.431.237,94 (72.219,68) 50.477.571,64 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 132.294,23 19.072.329,82  19.204.624,05 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 9.869.567,72 143.776.935,55  150.490.317,57 

     

Κ ΑΘ ΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδηα θεθάιαηα 4.812.759,50 78.652.168,45 (3.083.966,02) 80.380.961,93 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 366.708,17 30.389.458,74  30.756.166,91 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 173.636,74 5.848.009,46  6.021.646,20 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 3.027.690,54 19.095.794,67  22.123.485,21 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 1.488.772,77 9.791.504,23 (72.219,68) 11.208.057,32 

ύλνιν Παζεηηθνύ 9.869.567,72 143.776.935,55  150.490.317,57 
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(Πνζά ζε €) 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0  

 ΠΑΝΔΛ  
ΛΟΙΠΑ 

ΥΑΛ/ΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ  

ΔΓΓΡΑΦΔ 
ΔΝΟΠΟΙΗΗ  

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 
ΚΑΣ/Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΔΗ  

ΠΔΡΙΟΤΙ ΑΚ Α ΣΟΙΥΔΙ Α      

Δλζψκαηα θαη αχια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.131.561,18 52.331.730,84  55.463.292,02 

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 135.205,70 6.577.417,03 (3.078.356,40) 3.634.266,33 

Απνζέκαηα 2.602.812,65 18.079.262,79 (14.140,01) 20.667.935,43 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.106.473,26 45.452.986,26 (13.548,74) 49.545.910,78 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 245.840,95 27.732.881,91  27.978.722,86 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 10.221.893,74 150.174.278,83  157.290.127,42 

     

Κ ΑΘ ΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδηα θεθάιαηα 5.089.952,51 78.779.974,87 (3.092.496,41) 80.777.430,97 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 366.714,17 30.889.458,74  31.256.172,91 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 179.440,70 5.603.058,20  5.782.498,89 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 2.639.428,75 24.054.945,47  26.694.374,22 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.946.357,61 10.846.841,55 (13.548,74) 12.779.650,43 

ύλνιν Παζεηηθνύ 10.221.893,74 150.174.278,83  157.290.127,42 
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β) Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ αλά ηνκέα 1.1 - 31.03.2011 θαη 1.1 - 31.03.2010 αληίζηνηρα 
 
 

 1 . 1 - 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1  

(Πνζά ζε €) ΠΑΝΔΛ 
ΛΟΙΠΑ 

ΥΑΛ/ΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔ 
ΔΝΟΠΟΙΗΗ 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΝΟΛΙΚΩΝ 

ΔΟΓΩΝ 

Πσιήζεηο 1.702.467,25 20.132.449,26 (182.272,51) 21.652.644,00 

Κφζηνο πσιήζεσλ -1.608.176,25 -17.023.908,20 209.591,36 -18.422.493,09 

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 94.291,00 3.108.541,06  3.230.150,91 

Άιια έζνδα 24.878,31 404.300,24 (45.600,90) 383.577,65 

Έμνδα δηάζεζεο -227.934,13 -1.432.534,25 13.412,06 -1.647.056,32 

Έμνδα δηνίθεζεο -69.276,67 -964.537,68 2.100,00 -1.031.714,35 

Άιια έμνδα  -18.703,08 -200.666,89  -219.369,98 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ 
(EBIT) 

-196.744,57 915.102,48  715.587,91 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 583,45 366.232,29  366.815,74 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο -44.472,27 -732.066,54  -776.538,81 

Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00  0,00 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -240.633,39 549.268,23  305.864,84 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -36.559,62 -388.402,05  -424.407,67 

     

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) -277.193,01 160.866,18  -118.542,83 

     

Απνδηδόκελα ζε:     

Μεηφρνπο κεηξηθήο -277.193,01 160.866,18  -118.542,83 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    0,00 

     

Λνπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (β) 0,00 -277.926,21  -277.926,21 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 
θόξνπο (α) + (β) 

-277.193,01 -117.060,03  -396.469,04 

     

Απνδηδόκελα ζε:     

Μεηφρνπο κεηξηθήο -277.193,01 -117.060,03  -396.469,04 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    0,00 

     

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ 

-127.804,80 1.334.134,80  1.203.560,01 
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 1 . 1 - 3 1 . 0 3 . 2 0 1 0  

(Πνζά ζε €) ΠΑΝΔΛ 
ΛΟΙΠΑ 

ΥΑΛ/ΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΔΓΓΡΑΦΔ 
ΔΝΟΠΟΙΗΗ 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΝΟΛΙΚΩΝ 

ΔΟΓΩΝ 

Πσιήζεηο 1.849.224,12 19.962.532,41 -823.284,66 20.988.471,87 

Κφζηνο πσιήζεσλ -1.874.404,84 -17.720.771,85 910.293,83 -18.684.882,86 

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) -25.180,72 2.241.760,56  2.303.589,01 

Άιια έζνδα 55.129,30 414.365,50 -53.804,07 415.690,72 

Έμνδα δηάζεζεο -236.220,87 -1.781.336,85 16.704,39 -725.884,71 

Έμνδα δηνίθεζεο -82.463,90 -646.049,56 2.628,75 -2.000.853,33 

Άιια έμνδα  -0,14 -38.823,85  -38.823,99 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ 
(EBIT) 

-288.736,34 189.915,80  -46.282,30 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 2.788,73 750.599,96  753.388,69 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο -33.179,04 -450.860,63  -484.039,67 

Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00  0,00 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -319.126,65 489.655,13  223.066,72 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 75.626,59 -259.339,44  -196.322,03 

     

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) -243.500,06 230.315,69  26.744,69 

     

Απνδηδόκελα ζε:     

Μεηφρνπο κεηξηθήο -243.500,06 230.315,69  26.744,69 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    0,00 

     

Λνπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (β) 0,00 -169.772,31  -169.772,31 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 
θόξνπο (α) + (β) 

-243.500,06 60.543,38  -143.027,62 

     

Απνδηδόκελα ζε:     

Μεηφρνπο κεηξηθήο -243.500,06 60.543,38  -143.027,62 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    0,00 

     

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ 

-223.229,18 574.686,88  403.995,94 
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Γεπηεξεχνλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ν γεσγξαθηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν 
έρνπκε ηνπο ηνκείο πιεξνθφξεζεο : 
 
- Πσιήζεηο Δζσηεξηθνχ (πεξίπνπ 85 %) 
- Πσιήζεηο Δμσηεξηθνχ (πεξίπνπ 15 %) 
 
 
Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Πσιήζεηο 
Δκπνξεπκάησλ 

8.445.110,33 9.525.317,51 7.624.933,00 8.558.119,93 

Πσιήζεηο Πξντφλησλ 12.664.019,48 11.005.205,25 10.339.066,48 8.936.091,93 

Λνηπέο Πσιήζεηο 543.514,19 457.949,11 0,00 0,00 

ύλνιν Πσιήζεσλ 21.652.644,00 20.988.471,87 17.963.999,48 17.494.211,86 

 

 
 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Πσιήζεηο Δζσηεξηθνχ 18.308.066,37 18.416.371,99 15.721.496,37 15.875.809,82 

Πσιήζεηο Δμσηεξηθνχ 3.344.577,63 2.572.099,88 2.242.503,11 1.618.402,04 

ύλνιν Πσιήζεσλ 21.652.644,00 20.988.471,87 17.963.999,48 17.494.211,86 

 
 

19.  Αλάιπζε ηωλ ινηπώλ  ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάηωλ 
 
 
(α) Άιια έζνδα 
 
Σα άιια έζνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Έζνδα κεηαθνξηθψλ & δαπαλψλ 
παξάδνζεο 

237.567,80 258.675,60 204.803,65 201.630,58 

Έζνδα ελνηθίσλ 43.202,06 52.278,59 85.050,00 105.150,00 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο, κεζηηείεο θηι 16.398,33 16.836,09 19.457,63 16.836,09 

Έζνδα Δπηρνξεγήζεσλ 76.082,58 67.136,60 57.380,00 52.747,64 

Κέξδε πψιεζεο παγίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 805,11 6.982,18 0,00 1.188,41 

Λνηπά έζνδα 9.521,77 13.781,66 0,44 11.030,00 

ύλνιν ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ 
εζόδσλ 

383.577,65 415.690,72 366.691,72 388.582,72 
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(β) Άιια έμνδα  
 
Σα άιια έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Δπηζθαιείο απαηηήζεηο 115.964,53 (70.000,00) 91.095,44 (70.000,00) 

Εεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 84,00 435,60 0,00 435,60 

Ακνηβέο Γ.. 94.500,00 107.250,00 94.500,00 107.250,00 

Λνηπά έμνδα 8.821,45 1.138,39 2.470,90 518,19 

ύλνιν ινηπώλ εμόδσλ 
εθκεηάιιεπζεο 

219.369,98 38.823,99 188.066,34 38.203,79 

 
 
(γ) Γαπάλεο  
 
Οη δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
 ΟΜΙΛΟ 

 1.1-31.03.11 

 
ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΗΔΩΝ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΑΘΔΗ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ακνηβέο & έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

600.674,87 657.591,89 316.963,32 

Ακνηβέο & έμνδα 
ηξίησλ  

118.119,38 73.088,01 65.403,36 

Παξνρέο ηξίησλ 214.049,09 215.288,89 421.026,92 

Φφξνη – ηέιε 20.960,04 35.994,01 41.533,23 

Γηάθνξα έμνδα 105.697,00 486.547,56 137.995,82 

Απνζβέζεηο 336.717,01 178.545,96 48.791,70 

Κφζηνο απνζεκάησλ 17.026.275,70 0,00 0,00 

ύλνιν 18.422.493,09 1.647.056,32 1.031.714,35 

 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟ 

 1.1-31.03.10 

 
ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΗΔΩΝ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΑΘΔΗ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ακνηβέο & έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

747.569,26 1.013.219,31 427.319,19 

Ακνηβέο & έμνδα 
ηξίησλ  

113.544,41 72.813,87 34.644,24 

Παξνρέο ηξίησλ 173.128,06 140.197,28 118.798,38 

Φφξνη – ηέιε 22.704,47 40.693,81 10.728,22 

Γηάθνξα έμνδα 44.226,94 569.513,53 84.749,05 

Απνζβέζεηο 303.353,65 164.415,53 46.645,65 

Κφζηνο 
απνζεκάησλ 17.280.356,07 0,00 0,00 

ύλνιν 18.684.882,86 2.000.853,33 725.884,71 
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 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03.11 

 
ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΗΔΩΝ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΑΘΔΗ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ακνηβέο & έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

451.609,01 528.365,34 223.194,51 

Ακνηβέο & έμνδα 
ηξίησλ  

95.163,17 45.541,46 50.617,85 

Παξνρέο ηξίησλ 155.500,67 113.468,35 411.448,93 

Φφξνη – ηέιε 12.742,30 34.367,09 39.783,10 

Γηάθνξα έμνδα 97.506,66 410.370,16 129.734,99 

Απνζβέζεηο 223.145,97 153.705,02 40.638,72 

Κφζηνο 
απνζεκάησλ 

14.188.601,31 0,00 0,00 

ύλνιν 15.224.269,09 1.285.817,42 895.418,10 

 
 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03.10 

 
ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΗΔΩΝ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΑΘΔΗ 
ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ακνηβέο & έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

544.128,33 868.582,87 317.306,85 

Ακνηβέο & έμνδα 
ηξίησλ  

107.293,41 45.946,40 26.826,26 

Παξνρέο ηξίησλ 88.741,58 105.198,57 103.738,97 

Φφξνη – ηέιε 15.345,17 37.503,86 1.319,64 

Γηάθνξα έμνδα 31.642,10 436.375,36 74.060,85 

Απνζβέζεηο 198.698,44 151.679,13 42.462,19 

Κφζηνο απνζεκάησλ 14.509.094,10 0,00 0,00 

ύλνιν 15.494.943,13 1.645.286,19 565.714,76 

 
 
(γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - έζνδα 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Υξεσζηηθνί ηφθνη 516.695,53 317.675,48 465.927,49 266.924,41 

Λνηπά ηξαπεδηθά έμνδα θαη 
πξνκήζεηεο 

173.067,63 93.324,34 72.673,99 47.422,42 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 65.241,67 73.039,85 61.508,26 70.619,45 

Εεκηέο Παξαγψγσλ 21.533,98 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 776.538,81 484.039,67 600.109,74 384.966,28 

 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Πηζησηηθνί ηφθνη 308.124,25 290.273,00 306.279,28 287.451,78 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ & 
ρξενγξάθσλ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 56.413,13 244.975,86 35.622,50 234.721,35 

Κέξδε παξαγψγσλ 2.278,36 218.139,83 2.278,36 218.139,83 

ύλνιν 366.815,74 753.388,69 344.180,14 740.312,96 
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(γ) Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο 
 

   ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

  1.1-31.03 1.1-31.03 

  2011 2010 2011 2010 

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 
(θνξνινγηθφ) (215.025,13) (680.526,74) 99.762.97 (135.537,62) 

Γαπάλεο κε 
αλαγλσξηδφκελεο 202.547,59 129.346,78 175.552,58 85.537,62 

Έζνδα κε ππνθείκελα ζην 
θφξν 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 (12.477,54) (551.179,96) 275.315,55 (50.000,00) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 
ηξέρνπζαο ρξήζεο 477,59 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 423.930,08 196.322,03 350.570,66 255.061,79 

Πξφβιεςε θνξνινγίαο 
αθνξ/ησλ απνζεκαηηθψλ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Πξφβιεςε ελδερφκελσλ 
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Έθηαθηε θνξνινγηθή 
εηζθνξά Ν.3808/2009 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή 
επηβάξπλζε 

424.407,67 196.322,03 350.570,66 255.061,79 

 
 
 
(δ) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά απφ θφξνπο 
 
 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
ελνπνίεζεο 

20.810,59 22.958,51               0,00               0,00 

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο 
ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν 

-298.736,80 -192.730,82 -292.454,39 -198.708,56 

ύλνιν -277.926,21 -169.772,31 -292.454,39 -198.708,56 

 
 

20.  Αλάιπζε ηωλ θεξδώλ αλά κεηνρή 

 
 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Καζαξά θέξδε αλαινγνχληα 
ζηνπο κεηφρνπο 

-118.542,83 26.744,69 130.619,99 238.931,60 

Αξηζκφο κεηνρψλ 18.648.000 18.648.000 18.648.000 18.648.000 

Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (€) -0,0064 0,0014 0,0070 0,0128 

 
 
Με ηελ απφ 28/07/2010 θαη αξηζκ. πξση. Κ2-7573 απφθαζε / έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζε € 18.648.000 
απνηεινχκελν απφ 18.648.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1 ε θάζε κηα. πλέπεηα  
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απηψλ, ηα εηαηξηθά θαη ελνπνηεκέλα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ησλ ζπγθξηηηθψλ πεξηφδσλ 
αλαπξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα. 
 
 

21.   πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, πξνο θαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα 
κέξε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
(α) Έζνδα 

 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 

 2011 2010 

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Corus-Καιπίλεο-ίκνο 
Α.Β.Δ.Δ.  67.263,65 173.564,95 

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Σαηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 728.435,04 1.098.024,92 

Πσιήζεηο Απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 58.871,45 40.319,35 

Έζνδα ελνηθίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.  85.050,00 105.150,00 

Πσιήζεσο παγίσλ ζε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 0,00 0,00 

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 760,87 751,25 

Έζνδα κεηαθνξηθψλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ 1.107,00 35,00 

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ 5.577,71 0,00 

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 384,00 559,35 

Έζνδα κεηαθνξηθψλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ. 80,00 0,00 

 947.529,72 1.418.404,82 

 
(β) Έμνδα 
 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 

 2011 2010 

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.  297.281,37 97.970,31 

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 106.940,71 269.832,87 

Αγνξέο Απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 236.547,20 21.694,43 

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 156,90 0,00 

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ 0,00 0,00 

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.  70,80 7.176,26 

Αγνξέο παγίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ. 0,00 0,00 

Αγνξέο παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 0,00 77,67 

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 117,72 317,34 

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 501,60 0,00 

Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 0,00 0,00 

 641.616,30 397.068,88 
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(γ) Απαηηήζεηο 
 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

                  1.1-31.03                                      1.1-31.12 

 2011 2010 

Απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 2.102.076,95 1.748.225,32 

Απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.  0,00 27.097,45 

Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 2.809,13 0,00 

Απφ Balkan Iron Group S.R.L. 150.000,00 160.000,00 

Απφ Kalpinis Simos Bulgaria EOOD 710.000,00 710.000,00 

Απφ Elastron Serbia Doo 0,00 0,00 

 2.964.886,08 2.645.322,77 

 
 
(δ) Τπνρξεψζεηο 
 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

                  1.1-31.03                                      1.1-31.12 

 2011 2010 

ε Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.  144.439,34 0,00 

ε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ. 0,00 0,00 

ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 79.360,32 77.032,27 

 223.799,66 77.032,27 

 
 
(ε) Έζνδα 
 

 ΟΜΙΛΟ 

 1.1-31.03 

 2011 2010 

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 72.411,88 95.406,20 

Έζνδα Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 935,87 751,25 

Έζνδα κεηαθνξηθψλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ. 98,40 0,00 

 73.446,15 96.157,45 

 

 
 
(ζη) Έμνδα 
 

 ΟΜΙΛΟ 

 1.1-31.03 

 2011 2010 

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 323.003,40 401.181,35 

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 616,97 0,00 

Γαπάλεο Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 144,79 7.106,86 

Αγνξέο Παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 0,00 64,19 

Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 0,00 0,00 

 323.765,16 408.352,40 
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(δ) Απαηηήζεηο 
 

 ΟΜΙΛΟ 

                1.1 – 31.03                                                   1.1-31.12 

                    2011 2010 

Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 2.809,13 0,00 

 
 
(ε) Τπνρξεψζεηο 

 

 ΟΜΙΛΟ 

                1.1 – 31.03                                                   1.1-31.12 

                    2011 2010 

ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ. 116.725,83 106.475,10 

 
 
 
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ  

94.500,00 107.250,00 94.500,00 107.250,00 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ  

208.321,55 389.764,55 88.330,00 257.541,33 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο ινηπψλ 
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ 

15.195,00 115.423,63 15.195,00 115.423,63 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 
ηεο δηνίθεζεο 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

22.  Ελδερόκελεο Τπνρξεώζεηο – Απαηηήζεηο 

 
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή  δηαηηεηηθψλ 
νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο  
 
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Ζ κεηξηθή Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. ε 
εμέιημε βξίζθεηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2006-2007.  
 
Ζ «CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ - ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ»  έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 
2007 θαη ε «ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΛΤΒΑ Α.Δ.» έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηελ 
ρξήζε 2006 θαη γηα ηε ρξήζε 2007 έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο. Καηά ζπλέπεηα νη 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο κε ειεγρζείζεο θαη κε πεξαησζείζεο 
ρξήζεηο.  
 
Ο Όκηινο θαη ε εηαηξία έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ επξψ 
532,5 ρηι. θαη 500 ρηι. αληίζηνηρα. 
 
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, 
πξνκεζεπηέο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, σο εμήο: 
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 31.03.2011 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε 
ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο  

21.978.327,96 16.513.501,93 

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε 
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο 

2.691.480,00 2.361.480,00 

Λνηπέο εγγπήζεηο  1.987.151,15 1.698.151,15 

ύλνιν 26.656.959,11 20.573.133,08 

 
 

23.  Μεξίζκαηα 
 

Με βάζε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα δηαλέκνπλ  ζηνπο κεηφρνπο 
ηνπιάρηζηνλ ην 35% ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ηελ θξάηεζε ηνπ 
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 30/06/2010 απνθάζηζε 
ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2009 ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. 

 

24.  ηνηρεία γηα ην πξνζωπηθό 

 
(α) Αξηζκφο πξνζσπηθνχ 
 
Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Μηζζσηνί  128 139 79 79 

Ζκεξνκίζζηνη 124 149 94 105 

ύλνιν πξνζσπηθνύ 252 288 173 184 

 
 
(β) Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 
 
 
Ο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΙΑ 

 1.1-31.03 1.1-31.03 

 2011 2010 2011 2010 

Απνδνρέο εξγαδνκέλσλ 1.311.773,54 1.592.639,25 1.039.858,86 1.230.286,56 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  194.972,69 386.098,12 133.467,36 307.156,72 

Λνηπέο παξνρέο 15.692,90 15.436,21 2.313,48 10.805,39 

ύλνιν 1.522.439,13 1.994.173,58 1.175.639,70 1.548.248,67 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2011 46 

25. Κξαηηθέο Επηρνξεγήζεηο 

 
 

 31.03.2011 31.12.2010  

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ 

Δπηρνξεγήζεηο επί 
νινθιεξσζεηζψλ 
επελδχζεσλ 

6.337.964,26 4.698.487,74 6.014.429,10 4.698.487,74 

Δπηρνξεγήζεηο ζηα έζνδα 
ρξήζεο 2011 / 2010 

(76.082,58) (57.380,00) (276.882,77) (215.756,48) 

Δπηρνξεγήζεηο ζηα έζνδα 
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

(612.506,06) (484.039,25) (335.623,29) (268.282,77) 

Τπόινηπν ζηα έζνδα 
επόκελσλ ρξήζεσλ 5.649.375,62 4.157.068,49 5.401.923,04 4.214.448,49 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο 304.330,67 229.519,98 279.398,63 215.756,48 

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο 5.345.044,95 3.927.548,51 5.122.524,41 3.998.692,01 

Λεθζείζα Πξνθαηαβνιή 2.363.511,78 1.543.773,77 2.363.511,78 1.543.773,77 

Απαίηεζε Δπηρνξήγεζεο 3.974.452,47 3.154.713,97 3.650.917,32 3.154.713,97 

 

 
(α) ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
 
ηηο 22/12/2006 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πεληαεηέο επελδπηηθφ πξφγξακκα πνζνχ 14,7 
εθ. επξψ. Δπί ηνπ αλσηέξσ πνζνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 35%. 
 
 
(β) CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ 
 
ηηο 13/10/2008 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ λέν δηεηέο επελδπηηθφ 
πξφγξακκα πνζνχ 2,43 εθ. επξψ. Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 15%. 
 
(γ) ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΛΤΒΑ Α.Δ. 
 
ηηο 23/07/2008 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ λέν δηεηέο επελδπηηθφ 
πξφγξακκα πνζνχ 11,6 εθ. επξψ. Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 25%.  
 
(δ) Δηζπξάμεηο έλαληη επηρνξεγήζεσλ 
 
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ε εηαηξία ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. εηζέπξαμε πξνθαηαβνιή 1,54 εθ.€, ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα 
εθάπαμ πξνθαηαβνιή. Ζ εηαηξία CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. κέρξη ηελ 31/12/2010 έρεη 
εηζπξάμεη πξνθαηαβνιή € 182.250,00 έλαληη ηεο επηρνξήγεζεο. ηηο 15/04/2009 ε εηαηξία  ΣΑΣΑ 
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. εηζέπξαμε πξνθαηαβνιή 1.457.226 €.   
 
Ο αλσηέξσ επελδχζεηο πινπνηνχληαη ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο θαη ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Θεζζαινλίθεο. Ζ 
επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 
ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ζα εθαξκνζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δηαηξία θαη ν 
Όκηινο ινγηζηηθνπνηνχλ απαηηήζεηο επηρνξεγήζεσλ έλαληη νινθιεξσζεηζψλ επελδχζεσλ. 
 
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαρσξείηαη θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε έηζη ψζηε λα ππάξρεη 
αληηζηνίρηζε ησλ εζφδσλ κε ηε δαπάλε. 
 

26 . πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο  

 
Οη ηζνηηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο 
«BALKAN IRON GROUP SRL», απφ μέλν λφκηζκα ζε € είλαη νη εμήο: 
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31.03.2011 
 
1 €  = 4,1221 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο) 
1 €  = 4,2211 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ) 
 
31.03.2010 
 
1 €  = 4,0970 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο) 
1 €  = 4,113494 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ) 
 
 
 

27.     Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 
 
             Γελ ζπλέηξεμαλ γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
                          

       

 

 

 

Αζπξφππξγνο, 24 Μαΐνπ 2011 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ        Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΜΟ                     ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΟΤΣΟΘΑΝΑΖ                         ΣΑΘΖ ΛΑΓΗΟ                                                                                                                                                                  

Α.Γ.Σ. ΑΔ 063856                                 Α.Γ.Σ.  ΑΒ 669589                                       Α.Γ.Σ.  Ν 133407 

                ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0020811 

 

 

 

                                                     Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

                                                              ΒΑΗΛΖ ΜΑΝΔΖ   

                                                                Α.Γ.Σ.  ΑΔ 008927 

                                                             ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0072242       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           



3025τύπος�2102724090

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Οικο/μίας Αντα/τας & Ναυτιλίας - Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elastron.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. 
των οικονομικών καταστάσεων: 26/05/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.047,84 55.463,29 44.066,28 44.374,22
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.109,50 1.109,87 1.109,50 1.109,87
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 91,48 106,49 59,15 70,52
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.983,74 2.417,91 10.548,98 10.912,82
Αποθέματα 22.575,56 20.667,94 17.860,81 16.210,48
Απαιτήσεις απο πελάτες 43.848,88 43.317,62 36.928,85 36.237,97
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.833,31 34.207,01 23.152,42 31.411,06--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 150.490,31 157.290,13 133.725,99 140.326,94================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 18.648,00 18.648,00 18.648,00 18.648,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 61.732,96 62.129,43 61.114,89 61.276,72
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 80.380,96 80.777,43 79.762,89 79.924,72
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 80.380,96 80.777,43 79.762,89 79.924,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.756,17 31.256,17 26.500,00 27.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.021,65 5.782,50 4.468,04 4.516,91
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.123,48 26.694,37 14.180,00 19.105,12
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.208,05 12.779,66 8.815,06 9.780,19
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 70.109,35 76.512,70 53.963,10 60.402,22--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 150.490,31 157.290,13 133.725,99 140.326,94================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010 1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010
Κύκλος εργασιών 21.652,64 20.988,47 17.964,00 17.494,21
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 3.230,15 2.303,59 2.739,73 1.999,27
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 715,59 -46,28 737,12 138,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 305,86 223,07 481,19 493,99--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους (Α) -118,54 26,74 130,62 238,93================= ================= ================= =================
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -118,54 26,74 130,62 238,93
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπα συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) -277,93 -169,76 -292,45 -198,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) -396,47 -143,02 -161,83 40,23
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -396,47 -143,02 -161,83 40,23
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,0064 0,0014 0,0070 0,0128
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.203,56 403,99 1.097,23 478,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31.3.2011 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 80.777,43 81.604,83 79.924,72 79.872,22
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -396,47 -143,02 -161,83 40,23
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.3.2011 και 31.3.2010 αντίστοιχα) 80.380,96 81.461,81 79.762,89 79.912,45================= ================= ================= =================

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 24 ΜΑΪΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063856/07 Α.Δ.Τ. ΑΒ 669589/06

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 133407 Α.Δ.Τ. ΑΕ 008927

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0020811 Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0072242 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ : 7365/06/Β/86/32
ΕΔΡΑ : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη 

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

30
25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 305,86 223,07 481,19 493,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 564,05 517,41 417,49 392,84
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -76,08 -67,14 -57,38 -52,75
Προβλέψεις 16,83 -140,48 22,27 -144,77
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 -390,43 0,00 -382,24
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -268,27 -508,39 -255,27 -505,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 776,54 484,04 600,11 384,97--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

1.318,93 118,08 1.208,41 186,45
Πλέον / μείον προσαρμογές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.907,62 -7.085,42 -1.650,34 -6.016,89
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -912,42 788,08 -724,60 1.228,12
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.528,01 1.989,84 -1.209,39 905,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.047,34 -491,00 -775,23 -378,14
Καταβεβλημένοι φόροι -22,55 -20,90 -22,55 -7,72--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -4.099,01 -4.701,32 -3.173,70 -4.083,16================= ================= ================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων -160,11 -1.486,21 -150,79 -1.414,02
Αγορές - Πωλήσεις χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & αύλων 
παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 287,53 290,25 252,99 287,45
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 127,42 -1.195,96 102,20 -1.126,57================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.490,46 24.664,18 6.450,00 22.650,00
Εξοφλήσεις δανείων -12.292,97 -5.691,68 -11.700,00 -4.650,00
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -0,68 0,00 -0,68--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.802,51 18.971,82 -5.250,00 17.999,32================= ================= ================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -8.774,10 13.074,54 -8.321,50 12.789,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου 27.978,72 16.936,15 27.026,78 16.326,82--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου 19.204,62 30.010,69 18.705,28 29.116,41================= ================= ================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στην δομή του ομίλου είναι η Νο 2.3
2. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η Νο 22
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.3.2011 ήταν για τον Όμιλο 252 άτομα και για την εταιρεία 173

άτομα, ενώ την 31.3.2010 ήταν για τον Όμιλο 288 άτομα και για την εταιρεία 184 άτομα.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται

να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του Ομίλου.
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρίας και του Ομίλου.
6. Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 31.3.2011 αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρία

α) Πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές - -
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 532,50 500,00
γ) Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων - -

7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών του Ομίλου και της εταιρίας, προς και από τα συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο
1.1.2011 έως 31.3.2011 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής (ποσά σε
χιλ. €): Όμιλος Εταιρία
α) Έσοδα 73,45 947,53
β) Έξοδα 323,77 641,62
γ) Απαιτήσεις 2,80 2.964,89
δ) Υποχρεώσεις : 116,73 223,80
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 318,02 198,03
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης : 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης : 0,00 0,00

8. Τα ενοποιημένα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (277,93) χιλ. και αφορούν
συναλλαγματικές διαφορές απο την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας BALKAN IRON GROUP SRL
ποσού € 20,81 χιλ. και αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών ποσου € (298,74) χιλ. Τα εταιρικά λοιπά συνολικά
έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ανέρχονται σε € (292,45) χιλ και αφορούν αποτέλεσμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναφέρονται στην σημείωση Νο 19 των οικονομικών καταστάσεων.

9. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με
κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Εν συνεχεία ενέκρινε την αύξηση
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,0 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών
(reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, η έναρξη
διαπραγμάτευσης των 18.648.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. πραγματοποιήθηκε τη 17.09.2010.

10. Από την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου συνέπεια των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, τα εταιρικά και ενοποιημένα
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή των συγκριτικών περιόδων αναπροσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε να είναι
συγκρίσιμα.
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