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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για 
τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Σύσταση  
Η Εταιρεία Karamolegos Bakery Romania SA συστάθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας στις 13 Οκτωβρίου 2005 ως 
ανώνυµη εταιρεία (ΑΕ) σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο 31/1990 της Ρουµανίας.  
 
Κύριες δραστηριότητες       
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής, 
αρτοσκευασµάτων και γλυκισµάτων. 
 
Αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 7. Η καθαρή ζηµία της περιόδου 
µεταφέρεται σε επόµενη φορολογική χρήση. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Στις 3 ∆εκεµβρίου του 2008, µέσω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
3.000.000 ευρώ βάσει της ισοτιµίας 1 ευρώ = 3,77 RON. Από το συνολικό ποσό των 3.000.000 ευρώ, οι µέτοχοι της 
εταιρείας κατέβαλαν µόνο 1.548.000 ευρώ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, το εγγεγραµµένο και καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.148.000 ευρώ και το µη καταβληθέν 
µετοχικό κεφάλαιο σε 1.452.000.  
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας 
έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 3. 
 
Στις 9 Οκτωβρίου 2008, η κα Ελένη Χαλιώτη διορίστηκε µέλος του διοικητικού συµβουλίου σε αντικατάσταση του κ. 
Ελευθέριου Γκαρή.   
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η θητεία όλων των διευθυντικών στελεχών που αποτελούν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεχίζεται. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού  
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού, τα οποία να επηρεάζουν την κατανόηση των 
οικονοµικών καταστάσεων.   
 
 
Κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
   
Παρασκευάς Ανδροµίδας  Εµµανουήλ Καραµολέγκος   Ελένη Χαλιώτη 
Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Μέλος του διοικητικού συµβουλίου 
 
Βουκουρέστι, 16 Φεβρουαρίου 2009 



 
 
 
 
Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
Προς τα µέλη της Karamolegos Bakery Romania SA 
 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
(1)  Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Karamolegos Bakery Romania SA (η 
«Εταιρεία») στις σελίδες 7 µέχρι 27, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

(2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση 
εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη 
είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών˙ και υπολογισµό 
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των  Ελεγκτών 

(3) Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις 
µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις 
και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις 
κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Σκοπός Ελέγχου 
   
(4) Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για 
ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται 
εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη 
είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον 
εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι 
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας.  Ένας έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που 
χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων.   
 
(5) Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
 
 
Γνώµη 

 



 
(6) Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της Karamolegos Bakery Romania SA στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και 
της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ.  
 
Έµφαση Θέµατος 

Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στα πιο κάτω 

θέµατα: 

 
(7) Το φορολογικό σύστηµα στη Ρουµανία βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και 
υπόκειται σε ποικίλες ερµηνείες και στις συνεχείς αλλαγές, που µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι φορολογικές αρχές µπορεί να είναι αυθαίρετες στην αξιολόγηση 
φορολογικών κυρώσεων. Παρά το γεγονός ότι ο πραγµατικός φορος για µια συναλλαγή µπορεί 
να είναι ελάχιστος, οι ποινές µπορεί να είναι σηµαντικές, δεδοµένου ότι µπορεί να υπολογίζεται 
µε βάση την αξία των συναλλαγών, και κυµαίνεται µεταξύ 0,05% και 0,3% ανά ηµέρα. Στη 
Ρουµανία, οι φορολογικές περιόδοι παραµένουν ανοικτές για φορολογικούς ελέγχους για 5 
χρόνια; 
 
(8) Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει επηρεαστεί αρνητικά τόσο την Εταιρία όσο και την αγορά 
στην οποία δραστηριοποιείται. Αποτιµήσεις των στοιχείων του ενεργητικού και οι επενδύσεις 
είναι πολύ ασταθής και οφείλονται σε µια γενική µείωση των τιµών και την έλλειψη ρευστότητας 
που προκλήθηκε από τον γενικό περιορισµό των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων. Η συνολική 
επίδραση επί των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βεβαιότητα αυτή τη 
στιγµή. Ως εκ τούτου, δεν έγιναν προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις ώστε να 
αντικατοπτρίζει το αποτέλεσµα αυτής της αβεβαιότητας. 
 
Άλλο Θέµα 
 
(9) Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας 
ως σώµα και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή 
αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη 
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  
 
 

 
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL 

 

Βουκουρέστι, 16 Φεβρουαρίου 2009 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
 
   
  2008 2007
 Σηµείωση EUR EUR
   
Έσοδα 5  3.501   - 
Κόστος πωληθέντων   (2.009)  - 
Μικτό κέρδος    1.492   - 
   
Λειτουργικά έξοδα   (145.292)  (56.168) 
Ζηµίες εκµετάλλευσης 6  (143.800)   (56.168) 
   
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8  (502.892)  (267.093) 
Ζηµίες προ φόρων   (646.692)   (323.261) 
   
Φόρος 9  128.197  53.038 
Καθαρές ζηµίες χρήσης    (518.495)   (270.223) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
 
   
  31/12/2008 31/12/2007
 Σηµείωση EUR EUR
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
   
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Ακίνητα, τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10  11.228.159   6.962.079 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11  27.952   - 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17  162.883  53.038 
   11.418.994  7.015.117 
   
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Πελάτες και λοιποί χρεώστες 12  1.747.459   2.613.000 
Επιστρεπτέοι φόροι 19  7.390   8.157 
Χρηµατικά διαθέσιµα 13  71.687  116.100 
   1.826.536  2.737.257 
   
Σύνολο ενεργητικού   13.245.530   9.752.374 
   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
   
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά   
Μετοχικό κεφάλαιο 14  7.600.000   4.600.000 
Λοιπά αποθεµατικά 15  (699.504)   (170.460) 
Ζηµίες εις νέον    (740.100)  (229.209) 
   6.160.396  4.200.331 
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
∆άνεια 16  4.671.030  3.117.640 
   4.671.030  3.117.640 
   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 18  2.414.104   1.890.379 
∆άνεια 16  -  544.024 
   2.414.104  2.434.403 
   
Σύνολο υποχρεώσεων   7.085.134  5.552.043 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   13.245.530   9.752.374 
 
 
Στις 16 Φεβρουαρίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Karamolegos Bakery Romania SA ενέκρινε την έκδοση των 
παρουσών οικονοµικών καταστάσεων.  
 
 
 
   
Παρασκευάς Ανδροµίδας  Εµµανουήλ Καραµολέγκος   Ελένη Χαλιώτη 
Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Μέλος του διοικητικού συµβουλίου 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο
Λοιπά 

αποθεµατικά Ζηµίες εις νέον Σύνολο
 EUR EUR EUR EUR
  
     
Ισολογισµός – 1 Ιανουαρίου 2007   1.600.000  43.467  48.618  1.692.085 
  
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από 
την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων 
στο νόµισµα παρουσίασης  -  (221.531)  -  (221.531) 
Καθαρά κέρδη και ζηµίες που αναγνωρίζονται 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια  -  (221.531)  -   (221.531) 
Καθαρές ζηµίες χρήσης  -  -  (270.223)   (270.223) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  3.000.000  -  -   3.000.000 
Μεταφορά  -  7.604  (7.604)  - 
  3.000.000  (213.927)  (277.827)  2.508.246 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/1 Ιανουαρίου 
2008  4.600.000  (170.460)  (229.209)  4.200.331 
  
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από 
την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων 
στο νόµισµα παρουσίασης  -  (521.440)  -  (521.440) 
Καθαρά κέρδη και ζηµίες που αναγνωρίζονται 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια  -  (521.440)  -   (521.440) 
Καθαρές ζηµίες χρήσης   -  -  (518.495)   (518.495) 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  3.000.000  -  -   3.000.000 
Μεταφορά  -  (7.604)  7.604  - 
  3.000.000  (529.044)  (510.891)  1.960.065 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  7.600.000  (699.504)  (740.100)   6.160.396 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
 
   
  2008 2007

 
Σηµείω
ση EUR EUR

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
Ζηµίες προ φόρων   (646.692)   (323.261) 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 10  15.532   3.621 
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από την µετατροπή των µη 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού σε ξένα νοµίσµατα   1.061.499   179.671 
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από την µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων στο νόµισµα παρουσίασης   (502.320)   (221.531) 
Έσοδα από τόκους 8  (1.096)  (233) 
   
Ταµειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την 
αλλαγή του κεφαλαίου κίνησης     (73.077)   (361.733) 
Μείωση απαιτήσεων πελατών και λοιπών χρεωστών   248.141   452.889 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων σε προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές   525.512  (742.858) 
Σύνολο εισροών (εκροών)  από λειτουργικές δραστηριότητες   700.576   (651.702) 
Καταβληθέντες φόροι   -  (17.164) 
Καθαρές εισροές (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες   700.576  (668.866) 
   
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
Πληρωµές για την αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 11  (30.248)   - 
Πληρωµές για την αγορά ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού   (5.340.816)  (3.812.885) 
Καθαρές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες   (5.371.064)  (3.812.885) 
   
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   3.617.400   930.600 
Εξοφλήσεις δανείων   (3.265.442)   - 
Εισπράξεις από δάνεια   4.273.021   3.661.664 
Εισπραχθέντες τόκοι   1.096  233 
Καθαρές εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   4.626.075  4.592.497 
   
Καθαρή (µείωση) αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα   (44.413)   110.746 
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα:   
Έναρξης χρήσης 13  116.100  5.354 
Λήξης χρήσης 13  71.687   116.100 
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  
 
Χώρα σύστασης  
 
Η εταιρεία Karamolegos Bakery Romania SA συστάθηκε στην Ρουµανία στις 13 Οκτωβρίου 2005 ως ανώνυµη εταιρεία 
(ΑΕ) σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο 31/1990 της Ρουµανίας. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 52 Splaiul 
Independentei , Office no.8, 5th District, Βουκουρέστι, Ρουµανία. 
 
Κύριες δραστηριότητες  
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής, 
αρτοσκευασµάτων και γλυκισµάτων. 
 
2. Λογιστικές αρχές  
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά την κατάρτιση των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι εν λόγω αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται 
στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. 
 
Βάση κατάρτισης  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  Οι οικονοµικές καταστάσεις 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ προϋποθέτει τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων καθώς και την προσωπική κρίση της διοίκησης στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας. Επίσης είναι απαραίτητη η χρήση παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού που καταχωρούνται και τη γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων του 
ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που καταχωρούνται κατά την περίοδο αναφοράς.  Παρότι οι εν λόγω εκτιµήσεις βασίζονται σε 
όσα είναι σε θέση να γνωρίζει η διοίκηση σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και τις ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εν λόγω εκτιµήσεις. 
 
Υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ   
 
Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ και τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (∆ΛΠ), τα οποία σχετίζονται µε τη λειτουργία της και ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από 
1ης Ιανουαρίου 2008. 
 
Η υιοθέτηση των ανωτέρω Προτύπων δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των παρουσών οικονοµικών καταστάσεων ορισµένα Πρότυπα είχαν εκδοθεί, αλλά δεν 
είχαν τεθεί ακόµα σε ισχύ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι η έγκριση των εν λόγω Προτύπων σε µελλοντικές 
περιόδους δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Αναγνώριση εσόδων  
 
Τα έσοδα υπολογίζονται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου τιµήµατος και αντιπροσωπεύουν τα 
ποσά που εισπράττονται για αγαθά και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης, 
προ εκπτώσεων και φόρων που σχετίζονται µε την πώληση. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις ακόλουθες 
βάσεις: 
 
• Πώληση αγαθών                  
 

Η πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών 
έχουν περιέλθει στον πελάτη, γεγονός που συµβαίνει συνήθως όταν η Εταιρεία πωλεί ή παραδίδει αγαθά 
στον πελάτη, ο πελάτης τα αποδέχεται και η είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων διασφαλίζεται σε εύλογο 
βαθµό. 
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Παροχές εργαζοµένων  
 
Η Εταιρεία και οι εργαζόµενοί της συνεισφέρουν στο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης του κράτους µέσω των µισθών 
των εργαζοµένων. Στο πλαίσιο της τρέχουσας δραστηριότητας, η εταιρεία καταβάλλει ποσά στο Ρουµανικό κράτος 
προς όφελος των εργαζοµένων της. Όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας ανήκουν στο Συνταξιοδοτικό Σύστηµα της 
Ρουµανίας. Η εταιρεία δεν διαθέτει άλλο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ή πρόγραµµα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση, 
κατά συνέπεια δεν έχει υποχρεώσεις όσον αφορά τις συντάξεις. Επιπλέον, η εταιρεία δεν υποχρεούται να 
παραχωρήσει πρόσθετες παροχές στους πρώην ή νυν εργαζοµένους της. 
 
Έσοδα χρηµατοδότησης  
 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν έσοδα από τόκους που αναγνωρίζονται µε βάση την ηµεροµηνία 
δηµιουργίας τους. 
 
Έξοδα χρηµατοδότησης  
 
Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζηµίες κατά την περίοδο που αναλαµβάνεται. 
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή δηµιουργία στοιχείων ενεργητικού, για τα 
οποία απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα προκειµένου να είναι έτοιµα προς χρήση ή πώληση κεφαλαιοποιείται στο 
κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού. 
 
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων  
 
(1) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς
 Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας υπολογίζονται στο νόµισµα 

του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το «λειτουργικό 
νόµισµα»), δηλαδή το ρουµανικό λέου.  Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το 
νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας.
 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
 Οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε ξένο νόµισµα κατά τη διάρκεια της χρήσης µετατράπηκαν µε 

χρήση των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Τα εκπεφρασµένα σε ξένο 
νόµισµα χρηµατικά στοιχεία µετατράπηκαν µε τη χρησιµοποίηση των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά την 
ηµεροµηνία έκδοσης του ισολογισµού. Τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα µη χρηµατικά στοιχεία 
µετατράπηκαν µε χρήση των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα 
συναλλαγµατικά κέρδη και οι ζηµίες που προέκυψαν από την εξόφληση και την µετατροπή των στοιχείων 
που εκφράζονταν σε ξένο νόµισµα αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 21, η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόµισµα στο νόµισµα αναφοράς είναι η εξής: 
 Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µετατρέπονται σε ευρώ µε χρήση της ισοτιµίας κλεισίµατος που 
ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, σύµφωνα µε την οποία 1 ευρώ = 3,9852 RON 
  Τα στοιχεία εσόδων και εξόδων µετατρέπονται σε ευρώ µε χρήση της µέσης συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
του έτους, σύµφωνα µε την οποία  1 ευρώ = 3,6827 RON 
 Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια και 
αναφέρονται ως αποθεµατικό επαναµετατροπής.  
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Φορολογία  
 
Η δαπάνη του φόρου είναι το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου και του αναβαλλόµενου φόρου. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις και τα στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 
περιόδους αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να καταβληθεί ή να επιστραφεί από τις φορολογικές αρχές, βάσει 
των φορολογικών συντελεστών και νόµων που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης 
του ισολογισµού. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία προβλέπεται στο σύνολό της για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ 
των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της εναποµένουσας αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεων. Στον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας χρησιµοποιούνται οι 
ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο µέτρο που πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα µπορέσουν να αντιταχθούν οι προσωρινές διαφορές. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αντισταθµίζονται µεταξύ τους όταν υπάρχει νόµιµο 
δικαίωµα για την αντιστάθµιση βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων φόρου µε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις φόρου, ο 
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρεία σκοπεύει είτε να τις 
εξοφλήσει σε καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσει την απαίτηση και ταυτόχρονα να εξοφλήσει την υποχρέωση.  
 
Ακίνητα, τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
 
Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός αποτιµώνται σε ιστορικό κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 
 
Τα ακίνητα που τελούν υπό κατασκευή για ανάπτυξη, ενοικίαση, για διοικητικούς σκοπούς, ή για σκοπούς που δεν 
έχουν προσδιοριστεί ακόµα, καταχωρούνται στο κόστος µείον τυχόν αναγνωρισµένες ζηµίες αποµείωσης. Οι δαπάνες 
περιλαµβάνουν τις επαγγελµατικές αµοιβές και για τα εκµεταλλεύσιµα στοιχεία το κόστος δανεισµού που 
κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας. Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων, όπως 
συµβαίνει και µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, ξεκινά όταν τα στοιχεία είναι έτοιµα για χρήση.  
 
Η απόσβεση αποτιµάται βάσει της µεθόδου των σταθερών αποσβέσεων µε στόχο την καταχώρηση του κόστους κάθε 
στοιχείου στην εναποµένουσα αξία του για την εκτιµώµενη διάρκεια ζωής του.  Οι ετήσιοι συντελεστές απόσβεσης 
που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 
  
 % 
Τεχνικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 8,33 - 50 
Οχήµατα 25 
Έπιπλα, εξαρτήµατα και εξοπλισµός γραφείου 11,11 - 50 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Η εναποµένουσα αξία και η διάρκεια ζωής των στοιχείων ενεργητικού επανεξετάζεται και αναπροσαρµόζεται αν 
συντρέχει περίπτωση σε κάθε ισολογισµό.  
 
Στις περιπτώσεις όπου η αναπόσβεστη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία 
του, το στοιχείο καταχωρείται απευθείας στην ανακτήσιµη αξία του.  
 
Οι δαπάνες για επισκευές και συντήρηση των ακινήτων, των τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. Το κόστος 
µεγάλων ανακαινίσεων και άλλων µεταγενέστερων δαπανών περιλαµβάνεται στην αναπόσβεστη αξία του στοιχείου 
ενεργητικού όταν υπάρχει πιθανότητα η Εταιρεία να εξασφαλίσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που υπερβαίνουν την 
αρχική εκτίµηση απόδοσης του υπάρχοντος στοιχείου.  Οι µεγάλες ανακαινίσεις αποσβένονται κατά την 
εναποµένουσα διάρκεια ζωής του σχετικού στοιχείου.  
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Τα κέρδη και οι ζηµίες από την πώληση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού καθορίζονται µέσω της 
σύγκρισης των εσόδων και της αναπόσβεστης αξίας και συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης.   
 
Γραφικά στοιχεία της εταιρείας  
 
Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα εµπορικά σήµατα υπολογίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς και αποσβένονται 
βάσει της µεθόδου των σταθερών αποσβέσεων κατά την εκτιµώµενη διάρκεια ζωής τους. 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας όταν η Εταιρεία 
συµµετέχει στις συµβατικές διατάξεις του µέσου.  
 
Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες υπολογίζονται στην εύλογη αξία τους στην αρχική τους αναγνώριση και στη συνέχεια στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Οι κατάλληλες προβλέψεις για ποσά 
που θεωρούνται µη ανακτήσιµα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή τις ζηµίες όταν υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι η 
αξία του στοιχείου έχει µειωθεί. Η πρόβλεψη που αναγνωρίζεται αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης 
αξίας του στοιχείου και της τρέχουσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων στο 
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις όψεως, καθώς και άλλες 
άµεσα ρευστοποιήσιµες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις που µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε συγκεκριµένο 
χρηµατικό ποσό και που συνεπάγονται ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 
 
∆άνεια 
 
Τα δάνεια αποτιµώνται αρχικά στα έσοδα, χωρίς το κόστος συναλλαγής. Στη συνέχεια τα δάνεια αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος τους. Τυχόν διαφορές µεταξύ των εσόδων (χωρίς το κόστος συναλλαγής) και της τιµής 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τη διάρκεια των δανείων µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
 
Πιστώσεις 
 
Οι πιστώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
τους χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού  
 
Τα στοιχεία ενεργητικού µε αόριστη διάρκεια ζωής δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για τυχόν 
αποµείωση. Τα στοιχεία ενεργητικού που υφίστανται απόσβεση ελέγχονται για τυχόν αποµείωση όταν λόγω των 
γεγονότων ή των µεταβολών στις περιστάσεις η αναπόσβεστη αξία ενδέχεται να µην ανακτηθεί. Μια ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται στο ποσό κατά το οποίο η αναπόσβεστη αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η υψηλότερη εύλογη αξία του στοιχείου µείον το κόστος πώλησης και την αξία χρήσης. 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η αποµείωση, τα στοιχεία ενεργητικού οµαδοποιούνται στα χαµηλότερα επίπεδα για τα 
οποία υπάρχουν διακριτές ταµειακές ροές (µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών). 
 
Οικόπεδα και κτίρια υπό ανάπτυξη 
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Το κόστος των οικοπέδων και των κτιρίων υπό ανάπτυξη, καθώς και των ολοκληρωµένων κτιρίων προς πώληση, 
περιλαµβάνει το κόστος αγοράς του οικοπέδου και το κόστος ανάπτυξης των κτιρίων. Το κόστος ανάπτυξης των 
κτιρίων περιλαµβάνει τις πρώτες ύλες, το άµεσο κόστος εργασίας, την απόσβεση των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισµού και άλλα έµµεσα έξοδα κατασκευής. 
 
Τα οικόπεδα προς ανάπτυξη καταχωρούνται στο κόστος και συµπεριλαµβάνονται στα οικόπεδα και κτίρια υπό 
ανάπτυξη κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του ισολογισµού. 
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Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα πάνω από δώδεκα µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία έκδοσης του ισολογισµού. 
 
Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Τα γεγονότα που επέρχονται µετά τη λήξη της χρήσης, τα οποία παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τη θέση 
της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή που αποδεικνύουν ότι η παραδοχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας της επιχείρησης δεν είναι ορθή (διορθωτικά γεγονότα), περιλαµβάνονται στις συνοδευτικές 
οικονοµικές καταστάσεις. Τα γεγονότα που επέρχονται µετά τη λήξη της χρήσης και δεν αποτελούν διορθωτικά 
γεγονότα αναφέρονται στις σηµειώσεις µόνο αν είναι σηµαντικά. 
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις συνοδευτικές οικονοµικές καταστάσεις. Αναφέρονται µόνο εάν 
η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αµυδρή. 
 
Συνδεδεµένα µέρη 
 
∆ύο µέρη θεωρούνται συνδεδεµένα όταν ένα εξ αυτών έχει την ιδιότητα να ασκεί άµεσο ή έµµεσο έλεγχο ή 
σηµαντική επιρροή στο άλλο µέσω κυριότητας, συµβατικών δικαιωµάτων, οικογενειακής σχέσης ή άλλως πως.  
 
Συγκριτικά στοιχεία 
 
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία προσαρµόστηκαν ανάλογα για να συµµορφώνονται µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης. 
 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
συναλλαγµατικό κίνδυνο, λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συµµόρφωσης, νοµικό κίνδυνο, κίνδυνο φήµης, διαχείρισης 
κεφαλαιακού κινδύνου και άλλους κινδύνους που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Οι 
πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας αναλύονται κατωτέρω: 
 
(3.1) Κίνδυνος τιµών αγοράς 
Ο κίνδυνος τιµών αγοράς είναι ο κίνδυνος διακυµάνσεων στην αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως αποτέλεσµα 
µεταβολών στις τιµές της αγοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω κέρδους ή ζηµίας υπόκεινται σε κίνδυνο 
τιµών αγοράς που προκύπτει από την αβεβαιότητα σχετικά µε τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Η διαχείριση 
του κινδύνου τιµών αγοράς της Εταιρείας επιτυγχάνεται µέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 
(3.2) Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος τιµών αγοράς είναι ο κίνδυνος διακυµάνσεων στην αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως αποτέλεσµα 
µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται κατ’ 
ουσίαν από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, γιατί η Εταιρεία δεν διαθέτει µεγάλο αριθµό τοκοφόρων στοιχείων 
ενεργητικού. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου σε σχέση µε τα µακροπρόθεσµα δάνεια που έχει συνάψει. Τα 
δάνεια που εκδίδονται µε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου των ταµειακών ροών. Τα 
δάνεια που εκδίδονται µε σταθερά επιτόκια  εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου της εύλογης αξίας. Η 
διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις των επιτοκίων σε µόνιµη βάση και πράττει αναλόγως. 
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(3.3) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η 
Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλο 
ιστορικό αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά 
υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρµόζει 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
(3.4) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η 
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και η 
διατήρηση ενός ικανοποιητικού ποσού σε εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
(3.5) Συναλλαγµατικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυµάνσεων στην αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως 
αποτέλεσµα µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν οι µελλοντικές 
εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις είναι εκφρασµένα σε 
διαφορετικό νόµισµα από το νόµισµα αποτίµησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
απορρέει από διάφορους επιµέρους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ. Η διοίκηση της 
Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε µόνιµη βάση και πράττει αναλόγως. 
 
(3.6) Λειτουργικός κίνδυνος 
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τις ελλείψεις που σχετίζονται µε την τεχνολογία 
πληροφοριών και τα συστήµατα ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και ο κίνδυνος ανθρώπινου σφάλµατος και φυσικών 
καταστροφών. Τα συστήµατα της Εταιρείας υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση, συντήρηση και αναβάθµιση. 
  
(3.7) Κίνδυνος συµµόρφωσης 
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος οικονοµικής ζηµίας, περιλαµβανοµένων των προστίµων και άλλων 
κυρώσεων, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς του κράτους. Ο κίνδυνος 
περιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό, χάρη στην επίβλεψη που ασκείται από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, καθώς και από 
τους ελέγχους παρακολούθησης της Εταιρείας. 
 
(3.8) Νοµικός κίνδυνος 
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονοµικής ζηµίας, διακοπής της λειτουργίας της Εταιρείας ή τυχόν άλλης 
ανεπιθύµητης κατάστασης που προκύπτει από το ενδεχόµενο µη εκτέλεσης ή παραβίασης των νόµιµων συµβάσεων 
και κατά συνέπεια άσκησης αγωγών. Ο κίνδυνος περιορίζεται µέσω των συµβάσεων που χρησιµοποιεί η Εταιρεία για 
την εκτέλεση των λειτουργιών της. 
 
(3.9) Κίνδυνος φήµης 
Ο κίνδυνος απώλειας της φήµης που προκύπτει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τη λειτουργία της Εταιρείας 
(είτε ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα είτε όχι) ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πελατείας και 
των εισοδηµάτων και την άσκηση αγωγών κατά της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου. 
 
(3.10) ∆ιαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της προκειµένου να διασφαλίσει ότι θα µπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά 
της και να µεγιστοποιήσει την απόδοση για τους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της ισορροπίας µεταξύ χρέους 
και ιδίων κεφαλαίων. Η γενική στρατηγική του Οµίλου παραµένει αµετάβλητη από την προηγούµενη χρήση. 
 
(3.11) Άλλοι κίνδυνοι  
Το γενικό οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στη Ρουµανία και σε διεθνές επίπεδο ενδέχεται να επηρεάσει σε 
µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και η ανάπτυξη του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµική πρόοδο της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή σε 
αυτές και στο οικονοµικό περιβάλλον γενικότερα ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους 
τοµείς, επηρεάζοντας έτσι και την Εταιρεία. 
 
Εκτίµηση εύλογης αξίας  
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Οι εύλογες αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της Εταιρείας προσεγγίζουν την αναπόσβεστη 
αξία τους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις  
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 
παράγοντες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι προσδοκίες σχετικά µε τα µελλοντικά γεγονότα που 
θεωρούνται εύλογες στις συγκεκριµένες περιστάσεις. 
 
Η Εταιρεία κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές για το µέλλον. Εξ ορισµού, οι λογιστικές εκτιµήσεις που προκύπτουν 
σπάνια αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σηµαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιαστικές αλλαγές στην αναπόσβεστη αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων εντός 
της επόµενης χρήσης περιγράφονται κατωτέρω: 

 
• Φόροι εισοδήµατος  

 
Απαιτείται σηµαντική κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη 
συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά 
ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Στις περιπτώσεις 
όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 
αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην 
περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός. 

 
• Αποµείωση ασώµατων ακινητοποιήσεων  

 
Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος απόκτησης και αποσβένονται βάσει της 
µεθόδου των σταθερών αποσβέσεων κατά την διάρκεια ζωής τους. Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις που 
αποκτώνται µέσω συνένωσης επιχειρήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την 
ηµεροµηνία που αποκτήθηκαν. Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις µε αόριστη διάρκεια ζωής ελέγχονται για τυχόν 
αποµείωση τουλάχιστον µία φορά ετησίως.  Ο έλεγχος αποµείωσης πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τις 
προεξοφληµένες ταµειακές ροές που αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων, βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της 
αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις ακινητοποιήσεις. Όταν δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η 
ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου, η Εταιρεία αποτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας παραγωγής ταµειακών 
ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο. 

 
5. Έσοδα  
 2008 2007
 EUR EUR
Πώληση αγαθών  3.501  - 
  3.501   - 
 
Το ανωτέρω ποσό αφορά το αλεύρι που πωλήθηκε στην Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ Ελλάδας προκειµένου να 
υποβληθεί σε δοκιµή ποιότητας. 
 
6. Ζηµίες εκµετάλλευσης   
 
 2008 2007
 EUR EUR
Οι ζηµίες εκµετάλλευσης παρουσιάζονται µετά τη χρέωση των ακόλουθων 
στοιχείων:  
Αποσβέσεις ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµείωση 10)  15.532   3.621 
Κόστος προσωπικού (Σηµείωση 7)  2.965   619 
Αµοιβή ελεγκτών   6.100   3.300 
 
7. Κόστος προσωπικού  
 
 2008 2007
 EUR EUR



KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
18 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  2.366   475 
∆απάνες κοινωνικής ασφάλισης και λοιπά ταµεία  599  144 
  2.965   619 
 
8. Έσοδα / (κόστος) χρηµατοδότησης  
 
 2008 2007
 EUR EUR
Έσοδα από τόκους  1.096   233 
Έσοδα από συνάλλαγµα  252.449  417.668 
Έσοδα χρηµατοδότησης   253.545  417.901 
  
Έξοδα από συνάλλαγµα  741.662   639.090 
Χρεώσεις τραπεζών  14.775  45.904 
Κόστος χρηµατοδότησης   756.437  684.994 
  
Καθαρό κόστος χρηµατοδότησης  (502.892)   (267.093) 
 
9. Φορολογία  
 
 2008 2007
 EUR EUR
Αναβαλλόµενος φόρος – (πίστωση) (Σηµείωση 17)  (128.197)  (53.038) 
(Πίστωση) για τη χρήση  (128.197)   (53.038) 
 
Η φορολογία επί του κέρδους υπολογίζεται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία της Ρουµανίας, επί του 
φορολογικού αποτελέσµατος της εταιρείας βάσει των οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις 
γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στη Ρουµανία.  
∆υνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας της Ρουµανίας, ο φόρος επί των κερδών λογίζεται µε συντελεστή 16% και οι 
εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις σε τριµηνιαία βάση. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση, η εταιρεία καταχώρησε φορολογική ζηµία, συνεπώς δεν λογίστηκε καµία φορολογική 
δαπάνη και δεν υφίσταται υποχρέωση σχετικά µε το φόρο επί των κερδών στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 



KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
19

10. Ακίνητα, τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός        
 Οικόπεδο Ακινητοποιή

σεις υπό 
εκτέλεση -
εργοστάσιο

Ακινητοποιή
σεις υπό 

εκτέλεση -
κτίρια

Τεχνικές 
εγκαταστάσε

ις και 
µηχανήµατα

Οχήµατα Έπιπλα, 
εξαρτήµατα 

και 
εξοπλισµός 
γραφείου

Προκαταβο
λές για 

ενσώµατες 
ακινητοποι

ήσεις

 Σύνολο 

 
  

EUR 
 

EUR
 

EUR
 

EUR
 

EUR EUR
 

EUR EUR
 Κόστος  

Ισολογισµός – 1 
Ιανουαρίου 2007  415.742   2.813.343  103.401  -  -   -  -  3.332.486 
Προσθήκες  -   3.201.897  468.470  13.645  35.467   9.279  84.127  3.812.885 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές  4.665  (178.064)  (6.545)  -  -  -  -  (179.944) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007/1 Ιανουαρίου 
2008  420.407   5.837.176  565.326  13.645  35.467   9.279  84.127  6.965.427 
Προσθήκες  -   3.908.519  1.315.835  658  13.913   3.798  269.384  5.512.107 
Πωλήσεις  -   -  -  -  -   -  (171.291)  (171.291) 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές  (39.553)  (845.836)  (153.060)  (1.334)  (4.393)  (1.161)  (15.360)  (1.060.697) 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008  380.854  8.899.859  1.728.101  12.969  44.987  11.916  166.860  11.245.546 
   
Απόσβεση    
Χρέωση για τη χρήση  -   -  -  455  2.397   769  -  3.621 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές  -  -  -  (34)  (181)  (58)  -  (273) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007/1 Ιανουαρίου 
2008  -   -  -  421  2.216   711  -  3.348 
Χρέωση για τη χρήση  -   -  -  1.929  9.562   4.041  -  15.532 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές  -  -  -  (186)  (934)  (374)  -  (1.494) 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008  -  -  -  2.164  10.845  4.378  -  17.387 
   
Καθαρή λογιστική 
αξία   
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008  380.854   8.899.859  1.728.101  10.805  34.142   7.538  166.860  11.228.159 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007  420.407   5.837.176  565.326  13.224  33.251   8.568  84.127  6.962.079 
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Το οικόπεδο, που αγοράστηκε το 2006, µε συνολική επιφάνεια 14.354 τ.µ. στην περιοχή Popesti-Leordeni, 
υποθηκεύτηκε για τα τραπεζικά δάνεια (Bancpost και EFG). 
 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αντιπροσωπεύουν τις γραµµές παραγωγής για το εργοστάσιο (που παρουσιάζεται µε 
τίτλο Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-εργοστάσιο), και το κτίριο του εργοστασίου και των γραφείων (που 
παρουσιάζεται µε τίτλο ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-κτίριο). 
 
11. Ασώµατες ακινητοποιήσεις  
 
 Γραφικά 

στοιχεία της 
εταιρείας

 EUR
Κόστος 
Προσθήκες  30.248 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (2.296) 
 
Καθαρή λογιστική αξία 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  27.952 
 
12. Πελάτες και λοιποί χρεώστες  
 
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµείωση 20)  2.170   - 
Ταµειακές προκαταβολές – Παρασκευάς Ανδροµίδας (Σηµείωση 20)  -   5.734 
Τρεχούµενοι λογαριασµοί – χρεωστικά υπόλοιπα µετόχων (Σηµείωση 20)  1.452.000   2.069.400 
Προκαταβολές  4.366   696 
Ταµειακές προκαταβολές – Ελευθέριος Γκαρής (Σηµείωση 19)  1.743   2.712 
Εγγυήσεις  2.509   2.408 
Λοιποί χρεώστες  2.232   579 
Επιστρεπτέος ΦΠΑ  282.439  531.471 
  1.747.459   2.613.000 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο είναι τα ακόλουθα: 
 
  31/12/2008  31/12/2007 
  EUR  EUR 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 2.170  - 

Τρεχούµενοι λογαριασµοί µετόχων  1.452.000  2.069.400 
Ταµειακές προκαταβολές  1.743  8.446 
Εγγυήσεις  2.509  2.408 
Λοιποί χρεώστες  2.232  579 
Επιστρεπτέος ΦΠΑ  282.439  531.471 
Επιστρεπτέοι φόροι  7.390  8.157 
Χρηµατικά διαθέσιµα στην τράπεζα  71.687  116.100 
Σύνολο  1.822.170  2.736.561 
 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες που καθίστανται πληρωτέες εντός του έτους 
προσεγγίζουν τις αναπόσβεστες αξίες τους όπως παρουσιάζονται ανωτέρω. 
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13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα   
 
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Στο ταµείο  -   - 
Στην τράπεζα  71.687  116.100 
  71.687   116.100 

 
14. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2007
 Αριθµός 

µετοχών EUR
Αριθµός 
µετοχών EUR

  
  
Εκδοθείσες και πλήρως καταβληθείσες  
Την 1η Ιανουαρίου  15.870.000  4.600.000  5.760.000   1.600.000 
Έκδοση µετοχών  11.310.000  3.000.000  10.110.000  3.000.000 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου    27.180.000  7.600.000  15.870.000   4.600.000 
  
Εκ των οποίων εκδοθέν και µη καταβληθέν 
κεφάλαιο  5.474.040  1.452.000  6.973.878   2.069.400 
 
Στις 3 ∆εκεµβρίου του 2008, µέσω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
3.000.000 ευρώ βάσει της ισοτιµίας 1 ευρώ = 3,77 RON. Από το συνολικό ποσό των 3.000.000 ευρώ, οι µέτοχοι της 
εταιρείας κατέβαλαν µόνο 1.548.000 ευρώ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008, το εγγεγραµµένο και καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.148.000 ευρώ και το µη καταβληθέν 
µετοχικό κεφάλαιο σε 1.452.000. 
  
 
Οι µέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής: 
 
Όνοµα Υπηκοότητα Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου 
Ελευθέριος Γκαρής Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 8% 
Παρασκευάς Ανδροµίδας  Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 4% 
Βασίλειος Ευαγγέλου  Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 4% 
Βασίλειος Παντελής  Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 4% 
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ Ελληνική, νοµικό πρόσωπο 80% 

 
15. Λοιπά αποθεµατικά        
 
 Νόµιµο 

αποθεµατικό 
Αποθεµατικό 
µετατροπής Σύνολο 

 EUR EUR EUR 
Ισολογισµός 1 Ιανουαρίου 2007  2.963  40.504   43.467 
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από την µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων στο νόµισµα παρουσίασης  -  (221.531)   (221.531) 
Μεταφορά από µη διανεµηθέντα κέρδη σε λοιπά αποθεµατικά  7.604  -  7.604 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007  10.567  (181.027)  (170.460) 
  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/1 Ιανουαρίου 2008  10.567  (181.027)   (170.460) 
Συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από την µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων στο νόµισµα παρουσίασης  -  (521.440)   (521.440) 
Μεταφορά από λοιπά αποθεµατικά σε µη διανεµηθέντα κέρδη   (7.604)  -  - 
 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  2.963  (702.467)   (699.504) 
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16. ∆άνεια  
 
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  
Τραπεζικό δάνειο - Bancpost  -  544.024 
  
Μακροπρόθεσµα δάνεια  
Τραπεζικό δάνειο - EFG Private Bank  3.352.143   3.073.190 
Τραπεζικό δάνειο - Bancpost  1.317.100   - 
Επιτόκιο τραπεζικού δανείου EFG Private Bank  1.787  44.450 

 4.671.030  3.117.640 
  
Σύνολο   4.671.030   3.661.664 
 
Το δάνειο που συνήφθη µε την EFG Private Bank έχει όριο 3.610.000 ευρώ και πρέπει να εξοφληθεί έως 4 Ιουνίου 
2014.  
 
Το δάνειο παραχωρήθηκε για τη χρηµατοδότηση έως και 70% των εξής ενεργειών: 
 - αγορά οικοπέδου στην περιοχή Popesti Leordeni· 
- κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθηκών και γραφείων στο προαναφερθέν οικόπεδο· 
- αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού και των µηχανηµάτων για τις εγκαταστάσεις παραγωγής. 
 Το δάνειο είναι εγγυηµένο µέσω Εγγυητικών Επιστολών της Bancpost προς όφελος της EFG Private Bank. Επίσης, το 
δάνειο είναι εγγυηµένο µε υποθήκευση του οικοπέδου στην περιοχή Popesti Leordeni, όλων των κατασκευών επί του 
εν λόγω οικοπέδου και όλων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Το δάνειο είναι επίσης εγγυηµένο µε υποθήκευση των 
τραπεζικών λογαριασµών, των εταιρικών εγγυήσεων και ενός γραµµατίου.   
 
Το επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του δείκτη Euribor 3M + 0,6% ετησίως για κάθε περίοδο εκτοκισµού.   
 
 
Το δάνειο που συνήφθη µε την Bancpost έχει όριο 1.500.000 ευρώ και η ηµεροµηνία λήξης του είναι 29 Ιουνίου 
2010. Το δάνειο χρησιµοποιείται για την χρηµατοδότηση σε ποσοστό 100% της αγοράς εξοπλισµού, οχηµάτων και 
άλλων µηχανηµάτων.  
Οι εγγυήσεις για το δάνειο είναι οι εξής:  
 -  υποθήκη του οικοπέδου στην περιοχή Popesti Leordeni· 
 - υποθήκη των κατασκευών επί του οικοπέδου και του εξοπλισµού·  
 - ασφαλιστήρια συµβόλαια· 
 - εταιρική εγγύηση από την Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ·  
 - λευκό γραµµάτιο υπογεγραµµένο από την Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ, Ελλάδα. 
 
Το επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του δείκτη Euribor 3M + 5% ετησίως για κάθε περίοδο εκτοκισµού.  
 
17. Αναβαλλόµενη φορολογία  
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται για αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται σε επόµενη 
φορολογική χρήση προς συµψηφισµό έναντι των κερδών κατά τις επόµενες 7 χρήσεις (Σηµείωση 9).  Ο ισχύων 
φορολογικός συντελεστής της εταιρείας για την περίπτωση φορολογικών ζηµιών είναι 16%. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται στο µέτρο που πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα µπορέσουν να αντιταχθούν οι προσωρινές διαφορές.  
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αντισταθµίζονται µεταξύ τους όταν υπάρχει νόµιµο 
δικαίωµα για την αντιστάθµιση βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων φόρου µε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις φόρου, ο 
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος σχετίζεται µε την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρεία σκοπεύει είτε να τις 
εξοφλήσει σε καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσει την απαίτηση και ταυτόχρονα να εξοφλήσει την υποχρέωση.   
 
Οι κινήσεις του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας είναι οι ακόλουθες: 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 
 Φορολογικές 

ζηµίες
 EUR
  
Ισολογισµός – 1 Ιανουαρίου 2007  -
Χρέωση / (πίστωση) σε: 
Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (Σηµείωση 9)  53.038
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007/1 Ιανουαρίου 2008  53.038
Χρέωση / (πίστωση) σε: 
Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (Σηµείωση 9)  128.197
Συναλλαγµατικές διαφορές  (18.352)
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  162.883
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18. Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές  
 
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Προµηθευτές  1.789.070   1.683.534 
Κοινωνική ασφάλιση και λοιποί σχετικοί φόροι  6.196   1.299 
Τρεχούµενοι λογαριασµοί – πιστωτικά υπόλοιπα µετόχων (Σηµείωση 20)  6.066   - 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  30.449   3.870 
Εγγυήσεις για τις κατασκευαστικές συµβάσεις  83.233   18.491 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµείωση 20)  499.090  183.185 
  2.414.104   1.890.379 
 
Οι σηµαντικότεροι προµηθευτές εξοπλισµού για το εργοστάσιο είναι οι εξής:  
 - Northmain µε υπόλοιπο 1.237.954 ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008·  
 - Primero Mechanical µε υπόλοιπο 444.231 ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
31 ∆εκεµβρίου 
2008 Υποχρεώσεις 

 < 1 έτος   1 - 2 έτη  2 - 5 έτη  > 5 έτη   Σύνολο 

  EUR   EUR  EUR  EUR   EUR 
Τραπεζικά δάνεια  -   1.317.100  3.353.930  -   4.671.030 
Προµηθευτές  1.789.070   -  -  -   1.789.070 
Υποχρεώσεις σε 
συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 499.090   -  -  -   499.090 

Άλλες υποχρεώσεις  125.945   -  -  -   125.945 
Σύνολο  2.414.105   1.317.100  3.353.930  -   7.085.135 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 
2007 Υποχρεώσεις 

 < 1 έτος   1 - 2 έτη  2 - 5 έτη  > 5 έτη   Σύνολο 

  EUR   EUR  EUR  EUR   EUR 
Τραπεζικά δάνεια  -   -  3.073.190  -   3.073.190 
Προµηθευτές  1.683.534   -  -  -   1.683.534 
Υποχρεώσεις σε 
συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 183.185   -  -  -   183.185 

Άλλες υποχρεώσεις  23.660   -  -  -   23.660 
Σύνολο  1.890.379   -  3.073.190  -   4.963.569 
 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων σε πελάτες και λοιπούς χρεώστες που καθίστανται πληρωτέες εντός του έτους 
προσεγγίζουν τις αναπόσβεστες αξίες τους όπως παρουσιάζονται ανωτέρω.  
 
 
19. Επιστρεπτέοι φόροι   
 
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Φόρος εταιρείας  (7.390)  (8.157) 
  (7.390)   (8.157) 
 
Ο επιστρεπτέος φόρος είναι ο φόρος επί των κερδών λογισµένος στο 3ο τρίµηνο του 2007. Για τη χρήση που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η εταιρεία εµφάνισε ζηµίες εις νέον. Το ποσό των 7.390 ευρώ αντιστοιχεί στο ποσό που 
µεταφέρθηκε στην επόµενη χρήση από το 2007. 



KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 

 
25 

 
20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ, που έχει συσταθεί στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό 
80% των µετοχών της Εταιρείας. 
 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 τα συνδεδεµένα µέρη της εταιρείας ήταν τα εξής: 
 
Όνοµα Τύπος σχέσης Υπηκοότητα 
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ Μέτοχος Ελληνική, νοµικό πρόσωπο 
Ελευθέριος Γκαρής Μέτοχος Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 
Βασίλειος Ευαγγέλου  Μέτοχος Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 
Βασίλειος Παντελής  Μέτοχος Αλβανική, φυσικό πρόσωπο 
Παρασκευάς Ανδροµίδας  Μέτοχος / Μέλος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 

Ελένη Χαλιώτη Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 
Εµµανουήλ Καραµολέγκος  Μέλος του διοικητικού συµβουλίου Ελληνική, φυσικό πρόσωπο 

 
 
Πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 
 
20.1 Αγορές παγίων στοιχείων ενεργητικού  
  2008 2007
 Φύση συναλλαγής EUR EUR
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ αγορές παγίων στοιχείων 

ενεργητικού  322.541  183.185 
  322.541   183.185 

 
 
20.2 Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 12)  
  31/12/2008 31/12/2007
Όνοµα Φύση συναλλαγής EUR EUR
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ πώληση αλευριού για δοκιµή  2.170  - 
   2.170   - 

 
20.3 Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµείωση 18) 
  31/12/2008 31/12/2007
Όνοµα Φύση συναλλαγής EUR EUR
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ αγορές παγίων στοιχείων 

ενεργητικού  499.090  183.185 
   499.090   183.185 

 
20.4 Ταµειακές προκαταβολές (Σηµείωση 11)  
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Ελευθέριος Γκαρής  1.743   2.712 
Παρασκευάς Ανδροµίδας   -  5.734 
  1.743   8.446 
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20.5 Τρεχούµενοι λογαριασµοί µετόχων – χρεωστικά υπόλοιπα (Σηµείωση 12)  
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος ΑΕ  1.200.000   1.649.400 
Ελευθέριος Γκαρής  -   168.000 
Παρασκευάς Ανδροµίδας   84.000   84.000 
Βασίλειος Ευαγγέλου   84.000   84.000 
Βασίλειος Παντελής   84.000  84.000 
  1.452.000   2.069.400 

 
Οι τρεχούµενοι λογαριασµοί – τα χρεωστικά υπόλοιπα των µετόχων είναι άτοκα και αφορούν το µη καταβληθέν 
µετοχικό κεφάλαιο που είναι πληρωτέο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
20.6 Τρεχούµενοι λογαριασµοί µετόχων – πιστωτικά υπόλοιπα (Σηµείωση 18)  
 31/12/2008 31/12/2007
 EUR EUR
Παρασκευάς Ανδροµίδας   6.066  - 
  6.066   - 

 
Οι τρεχούµενοι λογαριασµοί – τα πιστωτικά υπόλοιπα των µετόχων είναι άτοκα. 
 
21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
22. ∆εσµεύσεις  
 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιακές ή άλλες δεσµεύσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
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23. Φορολογία και νοµικό περιβάλλον στην Ρουµανία    
 
Το φορολογικό σύστηµα της Ρουµανίας βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης και υπόκειται σε ποικίλες ερµηνείες 
και σε συνεχείς µεταβολές, οι οποίες µπορεί να έχουν αναδροµική ισχύ. Σε ορισµένες περιστάσεις οι φορολογικές 
αρχές τυχαίνει να επιβάλλουν αυθαίρετες φορολογικές κυρώσεις. Παρότι ο πραγµατικός φόρος για µια συναλλαγή 
κατά κανόνα είναι ελάχιστος, οι κυρώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές, καθώς υπολογίζονται βάσει της αξίας των 
συναλλαγών και κυµαίνονται από 0,05%-0,3% τη µέρα. Στην Ρουµανία, οι φορολογικές περίοδοι παραµένουν 
ανοικτές για φορολογικό έλεγχο για διάστηµα 5 ετών. 
 
24. Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης    
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η 
βάση αυτή ενδέχεται να µην είναι κατάλληλη γιατί για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η εταιρεία 
υπέστη ζηµία ύψους 518.495 ευρώ και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της υπερέβησαν τα κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού της κατά 587.568 ευρώ. Ο παράγοντας αυτός δείχνει ότι η Εταιρεία ενδέχεται να µην είναι σε θέση να 
συνεχίσει τις δραστηριότητές της, εκτός εάν εξακολουθήσει να δέχεται χρηµατοοικονοµική υποστήριξη από την 
µητρική εταιρεία και άλλες συνδεδεµένες εταιρείες, καθώς και από τράπεζες.  
 
25. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού  
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού, τα οποία να επηρεάζουν την κατανόηση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή σελίδα 6 
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 2008 2007
 EUR EUR
  
Κόστος πωληθέντων  
Αγορές  2.009  - 
  2.009   - 
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 2008 2007
 EUR EUR
 
Λειτουργικά έξοδα 
Μισθοί προσωπικού  2.366  475 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές εισφορές  599  144 
Ενοίκιο  10.076  10.818 
Ηλεκτρικό ρεύµα  103  41 
Λοιποί φόροι και δασµοί  737  8.651 
Ασφάλειες Dynamis  8.814  - 
Επισκευές και συντήρηση  505  102 
∆ιάφορα έξοδα – ξενοδοχείο διαµονής  7.045  105 
Τηλεφωνικά και ταχυδροµικά τέλη   6.382  604 
Μεταφορές  1.337  714 
Λοιπές υπηρεσίες τρίτων  4.315  2.674 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες  4.967  - 
Υπηρεσίες ασφαλείας  4.778  - 
Αγορά µικρών αντικειµένων αποθέµατος  4.476  4.254 
Αµοιβή ελεγκτών   6.100  3.300 
Λογιστικές αµοιβές  13.761  4.488 
∆ικηγορικές αµοιβές  6.811  11.019 
Υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού  13.448  - 
Πρόστιµα  -  134 
Ταξίδια  1.918  233 
∆ιαφήµιση, πρωτόκολλο  9.168  1.939 
Καύσιµα  17.185  1.931 
Αγορά µη αποθηκεύσιµων υλικών  4.869  921 
Απόσβεση  15.532  3.621 
  145.292  56.168 
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