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Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008 
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Βεβαιώνεται  ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε.  

ΑΡΤΟΥ» την  17η Μαρτίου  2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο στην 

διεύθυνση  της µητρικής εταιρείας  www.karamolegos-bkr.gr. 

 

Η παρούσα έκθεση των οικονοµικών στοιχείων στοχεύει στην πλήρη και ακριβή 

πληροφόρηση των µετόχων και των επενδυτών και παρέχει  όλες τις 

πληροφορίες και οικονοµικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την σωστή 

εκτίµηση της περιουσιακής κατάστασης, των αποτελεσµάτων καθώς και των 

προοπτικών της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε.  ΑΡΤΟΥ». 

 

 

 

 

Κορωπί,  17 Μαρτίου 2009 

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ :    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   

 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος :    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

 

Η  ∆ιευθύντρια  Λογιστηρίου:… ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΑ…  

 
2/33 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  της 31.12.2008 
 
Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύµφωνα µε τις επιταγές του κωδ. Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Καταστατικού, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου να σας ενηµερώσει  για την οικονοµική θέση της 
εταιρείας, την εξέλιξη των  εργασιών  της και το οικονοµικό  αποτέλεσµα  της  
διαχειριστικής  περιόδου  1/1/2008 - 31/12/2008, συγκάλεσε την  παρούσα Τακτική  Γενική  
Συνέλευση, για  να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό των πεπραγµένων του και τις  
ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  παρουσίασε άνοδο 16,23% το 2008, από 10,3 εκ. € το 
2007 ανήλθε σε 11,96  εκ. € το 2008. 
Το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 16,50%  και ανήλθε στο ποσό των 5,25 εκ. € για το 2008 
έναντι 4,5 εκ. €  για το 2007. 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήθηκαν 20,61%  και 
ανήλθαν στο ποσό των 1.762 χιλ. € έναντι 1.461 χιλ. € το 2007. 
Το αποτέλεσµα προ φόρων ήταν 399,9 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών ποσού 277,3 χιλ. 
ευρώ της χρήσεως 2007. 
Τα  κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 244,3 χιλ..€ για το 2008  έναντι 167 
χιλ..€ για το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 46,2%. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(ετήσια)  
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1.01-31.12.2008 1.01-31.12.2007 
Κύκλος εργασιών   11.959.734,45    10.290.140,55  
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)     5.252.258,43      4.508.483,15  
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων     1.040.529,20         789.605,84  
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων         399.897,12         277.327,90  
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους         244.286,95         167.069,79   
Κατανέµονται σε:    
Μετόχους Εταιρίας         244.286,95         167.069,79  
Μετόχους µειοψηφίας                          -                             -     
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε Ευρώ)                     0,24 €                    0,17 € 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)                           -                               -      
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων     1.762.018,27      1.460.954,18  
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Το  σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 5,34 εκ. 
€ το 2008 από 4,24 εκ. € το 2007.  
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των  3 εκ. € το 2008, από 2,8 εκ. το 
2007. 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 10,79 εκ. € το 2008 
από  10,13  εκ. € το 2007. 
Οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια ανήλθαν στο ποσό των 524 χιλ. € το 2008  έναντι 530 

χιλ. €  το 2007. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία   9.220.943,81     9.457.400,40  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία             4.390,85             4.964,04  
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       75.629,65      73.307,33  
Αποθέµατα          598.562,24        691.940,66  
Απαιτήσεις από πελάτες          941.068,79        573.837,40  

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     3.801.525,95     2.979.867,49  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    14.642.121,29    13.781.317,32  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μετοχικό  Κεφάλαιο      3.020.000,00      3.020.000,00  
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης   -   12.393,38  -  256.680,83  

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων  εταιρίας (α)     3.007.606,62     2.763.319,17  
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)                          -                       -  

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) =(α) +(β)     3.007.606,62      2.763.319,17  
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις           262.500,00         412.500,00  
Προβλεψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις          585.816,86         479.025,23  
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις      7.181.479,87      5.681.223,01  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       3.604.717,94      4.445.249,91  
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)    11.634.514,67  

 
11.017.998,15  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+ (δ)    14.642.121,29  

 
13.781.317,32  

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 

Λειτουργικές ∆ραστηριότήτες 31/12/2008  31/12/2007
Καθαρά Αποτελέσµατα  προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 399.897,12  277.327,90
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 721.489,07  671.348,34
Προβλέψεις 6.817,35  8.250,98
Συναλλαγµατικές διαφορές    
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -9.416,79  -14.032,16
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 640.632,08  512.277,94
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές κεφ. Κίνησης ή 
που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες    
( Αύξηση)/Μείωση Αποθέµατα 93.378,42  37.087,72
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -1.073.893,32  -506.710,97
 Αύξηση/(Μείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -629.872,81  -259.324,85
Μείον:    
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -643.600,58  -512.277,94
Καταβεβληµένοι φόροι -65.225,63  0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 
∆ραστηριότητες  (α) 

 
-559.795,08   213.946,96 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών 
επενδύσεων 0,00  0,00
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -524.441,51  -530.099,80

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων 82.306,19  27.109,54
Τόκοι εισπραχθέντες 2.968,50  0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00  0,00

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -439.166,82  

-
502.990,26

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.350.256,86  1.022.561,88
Εξοφλήσεις δανείων 0,00  0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) -233.976,12  -491.043,02
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00  0,00

Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1.116.280,74  531.518,86
Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης  (α) + (β) +(γ) 117.318,84  242.475,56
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 575.502,45  333.026,88

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 692.821,30   575.502,45 
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ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους .  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Σ∆ΛΠ). 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Μητρικής εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 
Οι λογιστικές αρχές της εταιρείας έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές 
που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους,  επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις δυσµενείς επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική  απόδοση του. Η Εταιρεία 
δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις 
εµπορικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από 
σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και 
πληρωτέους.  
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ  ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ 
 
Το σύνολο των  δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου  η  
έκθεση σε συναλλαγµατικού κινδύνους εκτιµάται ως χαµηλή  

Οι αγορές  πρώτων υλών και εξοπλισµού προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ, 
συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από αυτές τις συναλλαγές 
είναι περιορισµένος 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Το γεγονός ότι ο δανεισµός βασίζεται σε προκαθορισµένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως 
αποτέλεσµα οι επιπτώσεις των διακυµάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσµατα χρήσεως να  είναι 
µικρές. Πολιτική της Εταιρείας  είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, 
καθώς και την διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών. 
 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΌΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 
Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 
πελάτες προέρχονται από µία µεγάλη  πελατειακή βάση  των οποίων η χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση τους παρακολουθείται διαρκώς.  Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης 
των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προ 
χρήση. Ο Όµιλος φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης µε  τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταµειακών εισροών. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, 
αφορούν συναλλαγές µε την µητρική της εταιρεία: 
 
 01/01/- 31/12/2008
Αγορές από την εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.                 120.270,52    
Πωλήσεις προς  την εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.                 842.354,98   

Σύνολο                 962.625,50    
  
Ενοίκια πληρωτέα                  112.692,72    

  
 
Υποχρέωση  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΕΒΕ προς ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.      909.557,03    

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2009 
 
Η αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών του 2008 επιβεβαιώνει τη αναπτυξιακή πορεία της 
εταιρείας κατά τη  τελευταία πενταετία. Το 2009 πιστεύουµε στην συνέχεια της αναπτυξιακής 
πορείας της εταιρείας. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ  Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ» 

 
Από την λήξη της κλειοµένης χρήσεως 2008, µέχρι  την ηµέρα συντάξεως της παρούσας 
Εκθέσεως, δεν συνέβησαν σηµαντικά  γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη 
πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει οµαλά. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό  επί των πεπραγµένων  του  
κατά  την  χρήση  από  1/1/2008 έως 31/12/2008  µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά 
αποτελέσµατα και ελπίζει σε ανοδική  πορεία των εταιρικών εργασιών κατά την νέα χρήση. 
 
Επίσης, υποβάλλει στην  παρούσα  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  προς εξέταση και έγκριση 
του Ισολογισµού της 31ης  ∆εκεµβρίου  2008, µε  την ανάλυση του  Λογαριασµού  των  
Αποτελεσµάτων  Χρήσεως  και την Έκθεση των Οικονοµικών Στοιχείων  και  ευελπιστεί  ότι, 
η Γενική Συνέλευση, µε ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει  τα  µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, για την περίοδο από 1/1/2008 
µέχρι 31/12/2008. 
 

 
 

Κορωπί  17/3/2009 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΗΛ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ‘’ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ’’ 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 

‘’ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ’’, 

που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 
του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν 
την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω 
απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των 



εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

 
Αθήνα, 24  Μαρτίου  2009 

 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ.  ΜΑΡΑΒΕΛΕΑ 
Α.Μ.ΣΟΕ 18091 

 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
Ακαδηµίας 19, 10671 Αθήνα 

Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 

 

 Σηµ.
01/01-

31/12/2008
01/01-

31/12/2007
Πωλήσεις 4.1 11.959.734,45 10.290.140,55
Κόστος Πωληθέντων -6.707.476,02 -5.781.657,40
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  5.252.258,43 4.508.483,15
Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)    
Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 4.2 241.312,55 21.240,91
Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας -908.621,66 -894.748,92
Εξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης -3.544.420,12 -2.845.369,30
Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων) -4.211.729,23 -3.718.877,31
Λειτουργικά κέρδη  1.040.529,20 789.605,84
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό  -640.632,08 -512.277,94
Kέρδη/Ζηµιές προ φόρων  399.897,12 277.327,90
Φόρος εισοδήµατος 4.4 -155.610,17 -110.258,11
ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ(ΚΕΡ∆ΟΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ 244.286,95 167.069,79

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)  0,24 € 0,17 € 
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ   ΑΒΕΕ   ΑΡΤΟΥ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31699/04/Β/94/290  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008  
  31/12/2008  31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.   
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.5           4.390,85               4.964,04    
Ενσώµατες ακινητοποίησεις 4.5   15.610.526,90       15.172.259,17    
Αποσβέσεις 4.5 -   6.389.583,09    -   5.714.858,77   
Σύνολο  Ενσώµατων & ασώµατων ακιν/σεων     9.225.334,66         9.462.364,44    
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις                      -                           -      
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις                      -                           -      
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.6         75.629,65            73.307,33   
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού      9.300.964,31         9.535.671,77    
     
Κυκλοφοριακά περουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 4.7        598.562,24            691.940,66    
Προκαταβολές αποθεµάτων          35.873,02             12.220,29    
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 4.8     3.998.620,51         2.926.405,62    
     
Χρεόγραφα               145,00                  145,00    
Έξοδα Εποµένων χρήσεων          15.134,92             39.431,54    
Ταµειακά διαθέσιµα & ταµιακά ισοδύναµα 4.10        692.821,30           575.502,44   
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού       5.341.156,98         4.245.645,55    
Σύνολο ενεργητικού    14.642.121,29       13.781.317,32    
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Ιδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
Ιδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 4.11 -   3.020.000,00     -   3.020.000,00    
Λοιπά Αποθεµατικά  4.12 -       17.923,80    -       17.923,80   
Σύνολο    -   3.037.923,80     -   3.037.923,80    
Αποτελέσµατα περιόδου  -      244.286,95     -      167.069,79    
Υπόλοιπο κερδών εις νέον         274.604,13            441.674,42    
Σύνολο  Ιδίων κεφαλαίων   -   3.007.606,62     -   2.763.319,17    
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.13 -      262.500,00     -      412.500,00    
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.17 -      480.916,87     -      380.942,59    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία  -      104.899,99     -       98.082,64    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις                      -                          -     
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  -      848.316,86     -      891.525,23    
     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 4.15 -   3.065.789,13     -   3.878.152,26    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.14 -   7.181.479,87     -   5.681.223,01    
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.16 -       23.316,95     -      102.568,10    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 4.14 -      150.000,00     -      150.000,00    
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.16 -      365.611,86    -      314.529,55   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  - 10.786.197,81     - 10.126.472,92    
Σύνολο υποχρεώσεων  - 11.634.514,67     - 11.017.998,15    
 Σύνολο  Παθητικού  - 14.642.121,29     - 13.781.317,32    



ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ  Α.Β.Ε.Ε.  ΑΡΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 
(Ποσά σε Ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  31/12/2008
          

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικό

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

 
Αποθεµατικ
ά Ειδικών 
∆ιατάξεων

Λοιπά 
Αποθεµατι

κά
Αποθεµατικά 

Αναπροσαρµογής
Κέρδη εις 

νέο Σύνολο

Καθαρά θέση 31/12/2007          

        

      

      

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2006 
      
3.020.000,00               -             9.858,79                -              8.065,01                -              358.140,01      

-     
799.814,43    

      
2.596.249,38    

Κέρδη περιόδου 167.069,79          
167.069,79      

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
                        
-                            -          

                        
-        

∆ιαφορές Λογιστικού ελέγχου                        -                              
-        

∆ιανοµή µερισµάτων                           
-        

Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2007 
        

3.020.000,00                -            9.858,79                -             8.065,01                -             358.140,01   -       
632.744,64   

      
2.763.319,17    

          
         

         

        

         

         

         

 
Καθαρά θέση 31/12/2008 

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2007 
      
3.020.000,00               -             9.858,79                -              8.065,01                -              358.140,01      

-     
632.744,64    

      
2.763.319,17    

Κέρδη περιόδου
      
244.286,95    

         
244.286,95      

∆ιανοµή µερισµάτων
                        
-        

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
                        
-        

Αποθ.από κεφαλ. Αφορ/των Αποθ. Θυγ
                        
-        

∆έσµευση αποθεµατικού  για ίδια συµµετοχή σε 
επένδυση Ν.3299/2005

                        
-                  -                        -                  -                              -       

                     
-       

                        
-        

Υπόλοιπο 31η  ∆εκεµβρίου 2008 
      
3.020.000,00               -             9.858,79                -              8.065,01                -              358.140,01      

-     
388.457,69    

      
3.007.606,12    

 



 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ  Α.Β.Ε.Ε.  ΑΡΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ  31/12/2008

 
 

   
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2008 31/12/2007 

Καθαρά Κέρδη  προ φόρων  399.897,12 277.327,90
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 721.489,07 671.348,34
Προβλέψεις 6.817,35 8.250,98
Συναλλαγµατικές διαφορές     
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -9.416,79 -14.032,16
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 640.632,08 512.277,94
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές κεφ. Κίνησης ή που 
σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες     
( Αύξηση)/Μείωση Αποθέµατα 93.378,42 37.087,72
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -1.073.893,32 -506.710,97
 Αύξηση/(Μείωση)  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -629.872,81 -259.324,85
Μείον:     
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -643.600,58 -512.277,94
Καταβεβληµένοι φόροι -65.225,63 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (α) 
 

-559.795,08 
   
     213.946,96    

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -524.441,51 -530.099,80
Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων 82.306,19 27.109,54
Τόκοι εισπραχθέντες 2.968,50   
Μερίσµατα εισπραχθέντα     

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 

-439.166,82 
 
-     502.990,26   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.350.256,86 1.022.561,88
Εξοφλήσεις δανείων 0,00   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -233.976,12 -491.043,02
Μερίσµατα πληρωθέντα                       -      
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

 
1.116.280,74 

  
      531.518,86   

      

Καθαρή αύξηση/ ( µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου  (α) + (β) +(γ) 

 
117.318,84 

 
      242.475,56 

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 575.502,45 
  
      333.026,89   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 
    
      692.821,30   

     
     575.502,45  
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ  Α.Ε.Β.Ε.  ΑΡΤΟΥ 
Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων συνταχθείσες σύµφωνα µε τα  

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

(ποσά σε ευρώ) 
 

1. Γενική πληροφόρηση 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της  «Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν   Α. Β. Ε. Ε.  Α Ρ Τ Ο Υ»  για  την  
περίοδο  1/1-31/12/2008  έχουν εγκριθεί υπό του  ∆ιοικητικού   Συµβουλίου την   17η Μαρτίου 
2009. 

   
1.1. Σύσταση εταιρείας. 
H εταιρεία «Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν   Α. Β. Ε. Ε.  Α Ρ Τ Ο Υ», ιδρύθηκε µε την σηµερινή της νοµική 
µορφή στις 01.09.1994 (ΦΕΚ 5202/08.09.1994). Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί  έως την 
31.12. 2045. Για την λειτουργία των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εκδοθεί από 
την διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 
Αττικής η υπ΄ αριθµό 2122/1993 άδεια λειτουργίας. 
 
1.2. ‘Έδρα 
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Τζήµα, Κορωπί.  

 

1.3. Σκοπός 
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι: 

        1.  Η βιοτεχνική Παραγωγή άρτου και αρτοσκευασµάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής     

καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής συναφών µε αυτά. 

        2.  Η εµπορία και αντιπροσωπεία των ανωτέρω ειδών στον εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

        3.  Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών σε αίθουσες καφεζαχαροπλαστείου - καφετέρια 

µε την προσφορά για επιτόπια κατανάλωση προϊόντων της εταιρείας, προϊόντων καφέ, αναψυκτικών, 

κ.λ.π 

 

1.4.  Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων. 
 

Οι παρακάτω νέες διερµηνείες ‘έχουν  υποχρεωτική εφαρµογή για πρώτη φορά στη λογιστική 
χρήση που ξεκινά την1 Ιανουαρίου 2008 και δεν επηρεάζουν τον ¨Όµιλο και την εταιρεία. 

∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 «Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών του Ιδίου 
Οµίλου». Η ∆ιερµηνεία 11 απαιτεί όπως οι συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε 
εργαζόµενους δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων της εταιρείας, θεωρούνται για σκοπούς 
λογιστικής αντιµετώπισης, ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία των µετοχών 
διακανονιζόµενες µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία 
επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή 
όπου οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία 
επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρείες χειρίζονται, στις απλές 
οικονοµικές τους καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα 
επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 
∆ιερµηνεία 12, «Συµβάσεις Παραχώρησης» Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε 
τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υφιστάµενα ∆ΠΧΠ για να 
αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται 
στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα 
πρέπει  να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά αν 
αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα αύλο περιουσιακό 
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στοιχείο  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 12 
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
∆ιερµηνεία 14, «∆ΛΠ 19, Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου 
Καθαρισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι 
Αλληλεπιδράσεις τους». Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης 
του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο 
σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα  µε το ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική 
ή συµβατική απαίτηση ελαχίστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη  πρακτική. Η 
∆ιερµηνεία αυτή δεν  έχει εφαρµογή στον ‘Όµιλο 
 
Τα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόµη και δεν θα εφαρµοστούν νωρίτερα από τον ‘Όµιλο έχουν ως 
ακολούθως: 
 
∆ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών», εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008. Η ∆ιερµηνεία 13 απαιτεί 
όπως τα ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης απεικονίζονται λογιστικά ως ΄ένα ξεχωριστό 
µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς µέρος της εύλογης 
αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και καταχωρείται κατά την διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά.  Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στον ‘Όµιλο. 
∆ιερµηνεία 15, «Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την µετά από 1 Ιανουαρίου 2009. Η ∆ιερµηνεία 15 
παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης 
περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ΄του 
∆ΛΠ 18 «’Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε να αναγνωρίζεται το έσοδο από τη 
κατασκευή. Η ∆ιερµηνεία έχει αναδροµική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση δεν  ‘έχει υιοθετήσει 
την διερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 15  δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του ‘Οµίλου. 
∆ιερµηνεία 16, «Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό», 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την µετά την1 Οκτωβρίου 2008. Η 
διερµηνεία αυτή διευκρινίζει: 
Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο 
για την οποία µπορεί η εταιρεία να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς η µητρική 
µπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές 
που προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης 
στο εξωτερικό. 

Οποιαδήποτε εταιρία του  Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης. 
Παρότι το ∆ΛΠ 39,  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 
εφαρµόζεται για τον καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το  µέσο 
αντιστάθµισης, το ∆ΛΠ 21 « οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» 
εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται. 

Η διερµηνεία έχει µελλοντική ισχύ.  Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση δεν  ‘έχει υιοθετήσει την διερµηνεία 
∆ιερµηνεία 17, «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες», 
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η 
∆ιερµηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέµατα: 

- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν 
βρίσκεται πλέον στη διάθεση της Εταιρείας., 
- η Εταιρεία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεµηθούν, 
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- η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά  µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και 
της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα 
αποτελέσµατα, κα 
- η Εταιρεία  πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις εφόσον τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό 
της διακοπείσας δραστηριότητας. 
Η διερµηνεία 17 εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός  εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από 
κοινού. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον ‘Όµιλο 

∆ιερµηνεία 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες», εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η διερµηνεία αυτή  
αναφέρεται στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών 
όπου η εταιρεία αποκτά ενσώµατα πάγια στοιχεία από έναν πελάτη και αυτό το πάγιο 
χρησιµοποιείται ως αντάλλαγµα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή 
µελλοντικής  πρόσβασης του έτσι  ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η 
διερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισµένη αναδροµική 
εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει  υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών», 
εφαρµόζεται για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της προϋποθέσεις κατοχύρωσης, µε την 
εισαγωγή του όρου µη προϋπόθεση κατοχύρωσης για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται 
από την  οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική  
αντιµετώπιση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον ‘Όµιλο. 
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 , «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27, 
Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», εφαρµόζεται για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 « Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, 
τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη 
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα.. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως 
οι συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής  σε θυγατρική καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν τη υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα. 
Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζόνται οι ζηµιές θυγατρικών 
καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
αναθεώρηση του ∆ΠΧΠ 3 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 27. Όλες οι αλλαγές των προτύπων 
αυτών θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογή τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές 
αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 
∆ΠΧΠ 8, «Λειτουργικοί Τοµείς», εφαρµόζεται για  ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν ,µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, «Οικονοµικές 
Πληροφορίες κατά Τοµέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τις 
οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφορία που  γνωστοποιείται θα 
είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Οι εταιρείες σε 
περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες που εµφανίζονται στις Οικονοµικές καταστάσεις 
διαφέρουν από την εσωτερική πληροφόρηση  τότε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τις εν 
λόγω διαφορές. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 . «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», εφαρµόζεται 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΛΠ 1 έχει 
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τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι η απαίτηση όπως η 
κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η 
εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία 
εσόδων και εξόδων  που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε λοιπά εισοδήµατα 
και της απαίτησης  όπως αναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο ‘Όµιλος θα κάνει τις 
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για το 2009. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Παρουσίασης» και ∆ΛΠ 1 
«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» αφορά τα χρηµατοοικονοµικά  µέσα 
διαθέσιµα από τον κάτοχο, εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί  όπως ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά 
την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως ‘Ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά µε τα  χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατατάσσονται ως  ‘Ίδια  Κεφάλαια . 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, «Κόστος ∆ανεισµού», εφαρµόζονται για ετήσιες  λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. µε βάση τις τροποποιήσεις, καταργείται η 
επιλογή για αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί ‘άµεσα σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο. ‘Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. 
Ο Όµιλος ήδη εφαρµόζει την εναλλακτική µέθοδο των ∆ΛΠ 23 και κατανέµει κόστη δανεισµού 
στα στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις. 
∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την 
επαναταξινόµηση των µη παραγώγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων εκτός 
αυτών που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση. Επίσης η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη µεταφορά 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προ πώληση στην 
κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις,  εφόσον το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο πληροί 
τον ορισµό δάνεια και απαιτήσεις. Η τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επαναταξινοµιθεί. 

 
Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά τροποποιήσεων µε σκοπό την εξάλειψη 
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 5, «Μη Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά Στοιχεία που 
Κατέχονται προς  Πώληση και  ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», εφαρµόζεται για τις 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  Η τροποποίηση  αυτή 
διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής 
εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5, 
ακόµη και στην  περίπτωση που η  εταιρεία, µετά την πώληση διατηρήσει µε ελέγχουσα 
συµµετοχή στη θυγατρική. Συνεπώς, οι συµµετοχές σε θυγατρικέ που έχουν ταξινοµηθεί  προς 
πώληση από τη στιγµή εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 5 πρέπει να επανεκτιµηθούν. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις», εφαρµόζεται 
για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1  Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή 
καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό στοιχείο των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 , «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», εφαρµόζεται  
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση 
αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως 
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κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση» δεν κατατάσσονται αυτόµατα ως βραχυπρόθεσµα στοιχεία στον 
Ισολογισµό. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 8, «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές ροων λογιστικών  
εκτιµήσεων και λάθη», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 
1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µόνο η οδηγία εφαρµογής η οποία 
θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι ενός  ∆ΠΧΠ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών 
πολιτικών. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 10, «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού, 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει  ότι τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
δεν θεωρούνται υποχρεώσεις. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16, «Ενσώµατα Πάγια», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά  την 1 Ιανουαρίου 2009. Αντικαθιστά τον όρο «Καθαρή τιµή 
πώλησης» µε τον όρο «Εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης»  αναφορικά µε το ανακτήσιµο 
ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια µε το ∆ΠΧΠ 5 και το ∆ΛΠ 36. Τα ενσώµατα πάγια που 
κατέχονται για ενοικίαση και προορίζονται προς πώληση µετά την λήξη της περιόδου 
ενοικίασης, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποθεµάτων κατά την λήξη της περιόδου αυτής και 
κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση. Οι εισπράξεις από την 
µεταγενέστερη πώληση εµφανίζονται ως έσοδα. Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το ∆ΛΠ 7, 
«Καταστάσεις Ταµειακών Ροών», όπου απαιτείται οι χρηµατικές πληρωµές σχετικών παγίων να 
κατατάσσονται στην κατηγορία των Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία 
των Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων εµφανίζονται και οι χρηµατικές εισπράξεις από ενοίκια και 
µεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, «Έσοδα», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο «Άµεσα 
κόστη» µε τον όρο «Κόστος συναλλαγών». 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19, «Παροχές σε  εργαζόµενους», εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.: 

Αναθεωρεί τον ορισµό του «¨Κόστους προϋπηρεσίας» προκειµένου να συµπεριλάβει 
µειώσεις παροχών σχετικά µες την υπηρεσία εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους και 
να αποκλείσει µειώσεις παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζοµένου σε µελλοντικές 
περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραµµα παροχών. 
Τροποποιήσεις στο πρόγραµµα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη µείωση παροχών 
σχετικά µε την υπηρεσία εργαζοµένου σε µελλοντικές περιόδους θεωρούνται περικοπές. 
Αναθεωρεί τον ορισµό της  «Απόδοσης περιουσιακών  στοιχείων του προγράµµατος» 
αποκλείοντας διαχειριστικά κόστη του προγράµµατος  εάν έχουν συµπεριληφθεί στις 
αναλογιστικές υποθέσεις βάσει των οποίων έγινε η επιµέτρηση των δεσµεύσεων  
καθορισµένων παροχών.      
Αναθεωρεί τον ορισµό των βραχυπρόθεσµο και άλλων µακροπρόθεσµων παροχών σε  
εργαζόµενους προκειµένου να  επικεντρωθεί στο σηµείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να 
διακανονισθεί. 
Καταργεί την αναφορά σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκειµένου να εναρµονισθεί µε το 
∆ΛΠ 37, «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία. Το 
∆ΛΠ 37 δεν επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 20, «Λογιστικών Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 
της Κρατικής Υποστήριξης», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  ∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό 
επιτόκιο σε σχέση µε την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εµφάνισης τεκµαρτού 
επιτοκίου. Το τεκµαρτό επιτόκιο των επιχορηγούµενων δανείων θα είναι χαµηλότερο από το 
επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα εναρµονιστεί µε το ∆ΛΠ 39. Η διαφορά µεταξύ του 
ποσού που εισπράττεται και του προεξοφληµένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. Η 
τροποποίηση θα εφαρµοστεί για επιχορηγήσεις που εισπράττονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, «Κόστος ∆ανεισµού» εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση  αναθεωρεί τον ορισµό 
του κόστους δανεισµού προκειµένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του κόστους 
δανεισµού σε ένα έξοδο τόκου υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου 
όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 39. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27, «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις», 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Στην 
περίπτωση που η µητρική εταιρεία αποτιµά µια θυγατρική της σε εύλογη άξια σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39 στις ατοµικές καταστάσεις της   ο  χειρισµός αυτός εξακολουθεί και στην περίπτωση 
που µεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς  πώληση. Η τροποποίηση 
αυτή έχει εφαρµογή από την  ηµεροµηνία  πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΠ .5 .Συνεπώς όσες 
θυγατρικές έχουν καταστεί ως κατεχόµενες προς πώληση από την ηµεροµηνία εφαρµογής του 
∆ΠΧΠ 5 θα χρειαστεί να επανεκτιµηθούν. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

Στην περίπτωση που µια συγγενής επιχείρηση αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39, εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 28,  µόνον οι απαιτήσεις του 
∆ΛΠ 28 αναφορικά µε τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σηµαντικών 
περιορισµών στην ικανότητα να µεταφέρει κεφάλαια στην Εταιρεία σε µορφή ταµειακών 
διαθεσίµων ή αποπληρωµής δανείων έχουν εφαρµογή. Η τροποποίηση έχει αναδροµική 
ισχύ. Σ ε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής, θα πρέπει να υιοθετηθούν ταυτόχρονα και τη 
παρακάτω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΠ 7 , 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ∆ΛΠ 31, 
«Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Παρουσίαση». 
Για σκοπούς διεξαγωγής, ελέγχου αποµείωσης, η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
θεωρείται ένα µοναδικό στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αναστροφής ζηµιάς 
αποµείωσης. Συνεπώς σε περίπτωση αποµείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανοµή της 
αποµείωσης στην υπεραξία η οποία εµπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζηµία 
αποµείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιµη αξία της  επένδυσης στη 
συγγενή επιχείρηση αυξάνεται. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής, θα πρέπει ταυτόχρονα 
να υιοθετηθούν  και τη παραπάνω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της 
παραγράφου 3 του ∆ΠΧΠ 7 , «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», της 
παραγράφου 1 του ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και της παραγράφου 4 του 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 29, «Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές 
οικονοµίες», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων  
αναφορικά µετά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται σε ιστορικό κόστος.. 
∆εν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις µετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση  είναι περισσότερο 
διευκρίνιση και όχι αλλαγή. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 31, «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες  εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση  διευκρινίζει 
το γεγονός ότι εάν µία κοινοπραξία αποτιµάται σε εύλογη αξία , σύµφωνα ,ε το ∆ΛΠ 39, 
εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31, µόνο οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31 σχετικά 
µε την γνωστοποίηση των δεσµεύσεων του µέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας, 
καθώς επίσης και σχετικά µε την περίλήψη των οικονοµικών πληροφοριών για τα στοιχεία 
ισολογισµού και αποτελεσµάτων έχουν εφαρµογή. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής θα 
πρέπει ταυτόχρόνα να υιοθετηθούν , η τροποποίηση της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΠ 7, 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» του ∆ΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:Παρουσίαση». 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 34, «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά τη 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση 
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διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά µετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάµεσες αναφορές στην 
περίπτωση που η εταιρεία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 33. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 36, «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή 
διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών 
ροών προκειµένου γα τον υπολογισµό της εύλογης αξίας µείον το ΄κόστος πώλησης, 
απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιµοποίησης της µεθόδου των 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών προκειµένου για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 38, «Αύλα περιουσιακά στοιχεία», εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009: 

Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης  αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η 
εταιρεία αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαµβάνει τις υπηρεσίες. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν 
τη µέθοδο απόσβεσης άϋλων παγίων µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα τον υπολογισµό λιγότερων σωρευµένων αποσβέσεων από αυτές που θα 
προέκυπταν µε την εφαρµογή της σταθερής µεθόδου. Η τροποποίηση έχει  αναδροµική 
ισχύ. 
Μια προκαταβολή µπορεί να αναγνωρισθεί µόνο στην περίπτωση που η πληρωµή έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν την λήψη του δικαιώµατος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή 
των υπηρεσιών. 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39, «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικής περιόδους που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
∆ιευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά µε τα παράγωγα, συγκεκριµένα µε τα 
παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής 
αντιστάθµισης µετά την αρχική αναγνώριση τους, δεν θεωρούνται επαναταξινοµήσεις. Συνεπώς 
ένα παράγωγο µπορεί να µεταφερθεί από την κατηγορία ή να συµπεριληφθεί στην κατηγορία 
της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων µετά την αρχική αναγνώριση. Οµοίως, όταν τα 
χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί  επαναταξινόµηση ως αποτέλεσµα 
αλλαγής της λογιστικής πολιτικής µιας ασφαλιστικής εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 45 
του ∆ΛΠ 4, « Ασφαλιστήρια Συµβόλαια», αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι 
επαναταξινοµηση. Η τροποποίηση έχει αναδροµική  ισχύ. Καταργεί την αναφορά του ∆ΛΠ 39 
στον όρο τοµέας κατά τον καθορισµό  ενός εργαλείου ως µέσο λογιστικής αντιστάθµισης. Η 
τροποποίηση  έχει αναδροµική ισχύ. Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρηµένου επιτοκίου κατά τον  
επαναπροσδιορισµό ενός χρεωστικού τίτλου µετά την παύση λογιστικής αντιστάθµισης της 
εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 , « Επενδύσεις σε ανίκητα», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν  µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Αναθεωρεί το πεδίο εφαρµογής του όσον 
αφορά τα ακίνητα ου βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα να ταξινοµούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην 
περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό 
κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά  αναµένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την 
ολοκλήρωση του, το υπό κατασκευή ακίνητο θα επιµετρηθεί στο κόστος έως τη στιγµή που θα 
καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η 
τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή. Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής προκειµένου να υπάρξει συνέπεια µε το ∆ΛΠ 8. ∆ιευκρινίζει  ότι η λογιστική αξία 
ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό µίσθωση είναι ίση µε την τελευταία 
αποτίµηση του προσαυξηµένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισµένη υποχρέωση. 
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2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης  
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Ανώνυµη Βιοµηχανική & Εµπορική Εταιρεία , για τη χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,. 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και 
τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισµούς.    
 
2.2. Αρχή του Ιστορικού Κόστους 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Η 
αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας απεικονίζεται µε βάση το κόστος κτήσεως.  
 

2.3.Πάγια Περιουσιακά στοιχεία 
 
Εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα εµφανίζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποτιµώνται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τα έτη της µισθωτικής σύµβασης. Οι αποσβέσεις 
αποτιµώνται µε σταθερούς συντελεστές καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσιµης ζωής των παγίων. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ETH
Κτίρια και εγκαταστάσεις 20 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 15-20 

Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 8-15 

Έπιπλα και σκεύη 8-15 

Μεταφορικά µέσα 10-15 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά 

προγράµµατα 

4 

 

Οι αξίες των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού επισκοπούνται για ενδεχόµενη 
αποµείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια αποµείωση,  όταν 
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιµάται ότι η αξία είναι κατώτερη της ανακτήσιµης αυτή 
αναθεωρείται. 
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2.4. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης των εµπορευµάτων, α’ & β’ υλών, υλικών συσκευασίας 
και αναλωσίµων υλικών υπολογίζεται βάσει της µεθόδου  FIFO (πρώτη εισαγωγή-πρώτη 
εξαγωγή). Το κόστος των ετοίµων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει, το κόστος των 
υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 
 

2.5. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι 
 
Η εταιρεία παρέχει πίστωση στους πελάτες η οποία βασίζεται στο  οικονοµικό µέγεθος του 
πελάτη και σε οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µ΄ αυτόν. Σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού οι απαιτήσεις εκτιµώνται  για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα η µη  πρόβλεψης 
για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού αναθεωρείτε έτσι ώστε να απεικονίζει τους προβλεπόµενους κινδύνους. Πολιτική 
της εταιρείας είναι να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές 
νοµικές ενέργειες. 

 
2.6. ∆άνεια Τραπεζών 

 
Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών και οι λογαριασµοί κίνησης κεφαλαίων καταχωρούνται, στην 
εύλογη αξία τους. Το κόστος δανεισµού καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έχει πραγµατοποιηθεί. 
 

2.7. Μισθώσεις 
 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται 
ως περιουσιακά στοιχεία. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε 
µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 
πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί λειτουργικές 
µισθώσεις. 

  
2.8. Φορολογία 

 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή, 25% για τη χρήση 2008 και για τη χρήση 2007. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία είναι ο φόρος που οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς 
στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο ποσοστό 
στην αξία που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά. 
Οι αξίες υπολογίζονται κατά την ηµεροµηνία του  εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται 
αναλόγως. 

 
 

2.9. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις την 
ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.10. Πιστωτές 
 
Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. 

 
2.11. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού 

 
Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε τη 
συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλει σ’ αυτό συγκεκριµένη 
χρηµατική παροχή. Η χρηµατική αυτή παροχή οφείλεται κατά την στιγµή της συνταξιοδότησης 
και το ποσό που προσδιορίζεται µε παραµέτρους: 

I. Το χρόνο υπηρεσίας µε την εταιρεία 
II. Την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και 

III. Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νοµοθεσίας. 
   

Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές και η 
εκτιµούµενη κατά την 31/12/2008 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαµβάνεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούµενες χρήσεις  έχει διαχωριστεί 
και επηρεάσει τα ‘Ίδια κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά την περίοδο επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της περιόδου. 

 
2.12. Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση ως 
αποτέλεσµα ιστορικών γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 

 
2.13. Κύκλος εργασιών 

 
Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του και αντιπροσωπεύει 
έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων τα οποία µειώνονται  µε τις εκπτώσεις προς 
τους πελάτες.  

 
 

3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, διακυµάνσεων των 
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα 
διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει  στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις 
στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση.  

Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, σε  συνεργασία µε τις 
διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση 
των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί αποτελούνται κυρίως από τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µερίσµατα 
πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   
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3.1.Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από επενδύσεις σε 
χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. 

 

3.2.Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων παρακολουθείται  και ο Όµιλος διαχειρίζεται  
την χρηµατοδότηση προβαίνοντας σε συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού.  Η σχέση µεταξύ δανεισµού µε σταθερό επιτόκιο και του 
δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο ελέγχεται και καθορίζεται από την πολιτική του Οµίλου. 
Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού είναι κυµαινόµενο ( διατραπεζικό προσφερόµενο 
επιτόκιο µε προκαθορισµένο περιθώριο. 

 
3.3.Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κίνδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 
πελατών παρακολουθείται διαρκώς και όταν κρίνεται αναγκαίο ζητείται επιπλέον εξασφάλιση 
µε εγγυήσεις. Ο Όµιλος έχει προβεί  σε  ασφαλιστική κάλυψη της πίστωσης. Ειδική 
µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής της πίστωσης καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των λογαριασµών. ‘Όπου διαπιστώνεται πιστωτικός κίνδυνος γίνεται πρόβλεψη 
επισφαλούς απαιτήσεως. Το 2008, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη ή από πρόβλεψη 
επισφαλούς απαιτήσεως 

 

3.4.Κίνδυνος ρευστότητας. 
 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών ορίων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που 
µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν 
πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο είναι επαρκείς για να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή 
έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων.  

 

3.5.∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 

Ο Όµιλος  στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωσης ( σχέση µεταξύ 
δανεισµού και ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η συνεχής 
βελτίωση της αξίας της Εταιρίας µε ταυτόχρονη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής ευελιξίας. 
Επιδίωξη  είναι η διατήρηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια από 1:3 έως 
1:1  
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4.3.Mέρισµα 
 

Ο Ελληνικός εµπορικός νόµος καθορίζει στις εταιρείες να αναγγέλουν µέρισµα 35% των κερδών  
µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό τακτικού.  
Η εταιρεία, λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών προηγουµένων,  δεν διανέµει µέρισµα.  
 

4.4.Φορολογία 
 
Τα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται µε συντελεστή 25% για τις χρήσεις 2008 και  2007. Η 
φορολογική υποχρέωση των εταιρειών  δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία ελεγχθούν από τις 
Ελληνικές Φορολογικές αρχές. Τέτοιος έλεγχος έχει  διενεργηθεί µέχρι και την χρήση  2006  (σηµ 
23) 
 

 

4.2.Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

4. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  
 

4.1.Έσοδα 

 
Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις εµπορευµάτων και 
προϊόντων. 
 

 

  
 31/12/2008 31/12/2007
Ενοίκια κτιρίων & τεχνικών έργων 0,00 120,00  

Επιχορηγήσεις ΟΑΕ∆ 
 

1.032,00   3.832,40 

Λοιπά 'Έσοδα Εκµετάλλευσης 
 

250.174,96        17.288,51

 
 

251.206,96        21.240,91  

 

 31/12/2008 31/12/2007
   
Τρέχων φόρος εισοδήµατος            0,00  0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος - 157.684,30  - 110.258,11 
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών    57.710,02  0,00 
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου -   55.635,89  0,00 

 - 155.610,17  - 110.258,11 

 

 

 

 

 

 

 

 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007
Πωλήσεις   

Εµπορευµάτων      1.448.003,87   
  

      1.062.410,07   

Προϊόντων    10.511.136,88   
  

      9.225.050,49   

Παροχή Υπηρεσιών 
  

              593,70   
  

              2.680,00   

    11.959.734,45   
  

    10.290.140,55   
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4.5. Πάγιο ενεργητικό - Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Η κατάσταση µεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 1/1-31/12/2007 & 1/1-31/12/2008  έχει ως εξής: 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα

Κτίρια-
Τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσ
εις υπό 
εκτέλεση

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w)

Σύνολο

Αξία Κτήσεως         

1/1/2007          -        1.779.308,09         9.951.062,22   392.567,92    1.413.370,58     1.130.662,33   35.694,03 
  

14.702.665,17   
Αγορές          -          67.591,04            132.109,80   100.110,76   129.399,94   96.988,26   3.900,00   530.099,80   
Πωλήσεις          -              -   -13.639,42   -900,00   -6.372,35                        -   0,00 -20.911,77   

Ολοκλήρωση έργων          -                         -             925.595,07                      -                        -   -925.595,07   0,00             -     

31/12/2007          -      
  

1.846.899,13        10.995.127,67   
  

491.778,68   
  

1.536.398,17   
  

302.055,52   
  

39.594,03   
  

15.211.853,20   
Αποσβέσεις         

1/1/2007 -  243.330,34        3.952.979,90    136.201,45   724.271,21                        -   29.191,91  5.085.974,81   
Προσθήκες  -    65.391,26       473.209,50    33.780,80       93.528,70                        -   5.438,08   671.348,34   
Μειώσεις          -                  -     -            5.814,51   - 90,00   - 1.929,88                        -   0,00 -  7.834,39   

31/12/2007          -       308.721,60          4.420.374,89   169.892,25     815.870,03                        -     34.629,99     5.749.488,76   
Αναπόσβεστη αξία         
31/12/2007          -      1.538.177,53     6.574.752,78    321.886,43      720.528,14    302.055,52     4.964,04     9.462.364,44   

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-
Τεχνικά έργα 

Μηχανήµατα-
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσ
εις υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία (s/w) Σύνολο

Αξία Κτήσεως         
1/1/2008          -       1.846.899,13        10.995.127,67    491.778,68    1.536.398,17       302.055,52   39.594,03 

  
15.211.853,20   

Αγορές  2008          -           114.877,49             103.491,57      23.654,14       193.242,89        85.307,83   3.867,59 
  

524.441,51   

Πωλήσεις  2008          -                            -   -            4.933,32   - 52.779,21   -      24.593,66                     -   0,00 
-   

82.306,19   
Ολοκλήρωση έργων 
2008          -            3.659,37              171.076,05                     -                       -   -    174.735,42   0,00                   -     
Αξία Κτήσεως 
31/12/2008          -      

      
1.965.435,99        11.264.761,97   

       
462.653,61   

  
1.705.047,40       212.627,93           43.461,62   

  
15.653.988,52   
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Αποσβέσεις
1/1/2008 -      308.721,60          4.420.374,89    169.892,25       815.870,03                     -   34.629,99 

  
5.749.488,76   

Προσθήκες  -       89.904,55             503.875,55      22.003,71       101.264,47                     -   4.440,79 
  

721.489,07   

Μειώσεις          -                            -   -                 99,99   -   42.176,04   -   47,44                     -   0,00 -   42.323,47   

31/12/2008        -            398.626,15         4.924.150,45     149.719,92        917.087,06                   -        39.070,78   
  

6.428.654,36   
    

         
     

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2008          -        1.566.809,84          6.340.611,52    312.933,69       787.960,34       212.627,93          4.390,84   

  
9.225.334,16   
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4.6. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 

 
 
∆οσµένες εγγυήσεις: 

  
  31/12/2008 31/12/2007
Εγγυήσεις - ∆ΕΗ           10.692,42              9.818,32   
Εγγυήσεις - Ενοικίων            64.937,23            63.489,01   
            75.629,65            73.307,33   

 
 
4.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2008 31/12/2007
Εµπορεύµατα          20.154,05       18.391,16    
Προϊόντα 'Έτοιµα & Ηµιτελή        240.246,10     302.248,47    
Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας        338.162,09       371.301,03    

Προκαβολές για αγορά αποθεµάτων                          -                       -     

        598.562,24     691.940,66    
 
 

4.8. Πελάτες και λοιποί Χρεώστες 
 

  
 31/12/2008  31/12/2007
Πελάτες           941.068,79             573.837,40   
Επιταγές Εισπρακτέες        3.079.966,58          2.378.205,42   
Γραµµάτια εισπρακτέα                           -                 2.005,17   
Γραµµάτια σε 
καθυστέρηση 

  
34.748,61    

  
34.749,44   

Επιταγές σε καθυστέρηση                          -                               -   

Χρεώστες διάφοροι           128.061,95             122.833,61   

Πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις -         185.225,42    -         185.225,42   

        3.998.620,51           2.926.405,62   
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Τα ποσά που απεικονίζονται στον Ισολογισµό εµπεριέχουν προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις  βάσει  των  εκτιµήσεων  της  ∆ιοίκησης  που  βασίζονται  στην  
προηγούµενη εµπειρία. Η εταιρεία εκτιµά ότι πέραν από τις σχηµατισθείσες 
προβλέψεις δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από απαιτήσεις. 

 
 

4.9. Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
 

 

Το υπόλοιπο της υποχρέωσης της Εταιρείας προς τη µητρική της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχεται στο ποσό των   
909.557,03 ευρώ. 
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4.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 
  
 31/12/2008 31/12/2007

Ταµείο           140.629,13   
 

103.039,36  
Καταθέσεις όψεως & 
προθεσµίας           552.192,17   

 
472.463,08   

           692.821,30   
 

575.502,44  
 
 
4.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το καταβληµένο  Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  3.020.000,00 € και 
διαιρείται σε 1.000.000  κοινές µετοχές  ονοµαστικής αξίας 3,02€ έκαστη.  

 
4.12. Αποθεµατικά 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τακτικό 
Αποθεµατικό

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

ειδικών 
διατάξεων 
νόµων

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2007        9.858,79                        -                   8.065,01             17.923,80    
     

Μεταβολή χρήσης                   -                          -                              -                            -     

     

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007        9.858,79                        -                   8.065,01             17.923,80   
     
     
Υπόλοιπο την 1/1/2008        9.858,79                        -                   8.065,01             17.923,80    
     
Μεταβολή χρήσης                   -                          -                              -                            -      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008        9.858,79                        -                   8.065,01             17.923,80   
 
4.13. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 

 31/12/2008  31/12/2007

Οµολογιακά δάνεια  
  

262.500,00    
  

412.500,00   
∆άνεια Τραπεζών                           -                              -   
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις                         -             0,00   

   262.500,00     412.500,00   
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4.14. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

 31/12/2008 31/12/2007
   
Τράπεζες-Βραχυπρόθεσµες -     7.181.479,87   -     5.681.223,01   

Μακροπρόθεσµες Υποχρ. Πλ. Την 
επόµενη χρήση -        150.000,00   -        150.000,00   

 -     7.331.479,87   -     5.831.223,01   
 
 
4.15. Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 
     

 31/12/2008 31/12/2007
Προµηθευτές -    1.568.646,34   -    2.010.233,32   
Επιταγές Πληρωτέες -    1.119.266,29   -    1.404.471,13   
Συµβάσεις χρηµ/κής µίσθωσης -          1.527,00   -       235.503,12   

Πιστωτές διάφοροι -       376.349,50   -       227.944,69   

 -    3.065.789,13   -    3.878.152,26   
 
 
4.16. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 31/12/2008 31/12/2007
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί -       252.669,90         - 226.761,39 
Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις -         23.316,95          - 102.568,10 
Προβλέψεις                           -                             -   
Έξοδα  χρήσεως δουλευµένα -       112.941,96    -    87.768,16

 -       388.928,81   -        417.097,65   
 
 
4.17. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 2007 

 Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   1.074.932,61              70.425,68        1.145.358,29   
Προβλέψεις επισφαλών πελατών                  -                           -      
Έξοδα εγκατάστασης -   417.936,89              67.295,26   -       350.641,63    
Οικονοµικές αποσβέσεις                  -                           -      
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις                        -      
Εξοδα επόµενων χρήσεων -     22.013,04   -            2.062,64   -         24.075,68    
Εσοδα επόµενων χρήσεων                       -      
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Φορολογική Ζηµιά -   364.298,29   -          25.400,10   -       389.698,39    
Σύνολο     270.684,39            110.258,20           380.942,59    

    
 

 2008 

 Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις 
Πιστώσεις (-) 

Αποτελεσµάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις   1.145.358,29   -          13.252,30        1.132.105,99   
Προβλέψεις επισφαλών πελατών                        -      
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού   
Έξοδα εγκατάστασης -   350.641,63            150.728,17   -       199.913,46    
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις                        -      
Εξοδα επόµενων χρήσεων -     24.075,68              24.075,68                        -      
Εσοδα επόµενων χρήσεων                        -      
Φορολογική Ζηµιά -   389.698,39   -          61.577,27   -       451.275,66    

Σύνολο     380.942,59              99.974,28           480.916,87    
 
 

4.18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες 
 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές 01/01/2008 - 31/12/2008
Πωλήσεις  προϊόντων  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 

προς ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 
                120.270,52    

Πωλήσεις προϊόντων ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΑΒΕΕ προς 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 
                842.354,98    

Ενοίκια                 112.692,72    

 
 
4.19. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Επιπλέον φόρος εισοδήµατος µπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές σε περίπτωση 
φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις  2007 και  2008.  
 
4.20. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 

 
 Από  την  λήξη  της  Κλεοµένης  χρήσεως  2008, µέχρι  την ηµέρα συντάξεως της 
παρούσας Εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά  γεγονότα που θα έπρεπε να 
αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει οµαλά. 
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	2.1 Πλαίσιο κατάρτισης

