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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3656 / 2007   
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
1.ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   
2.ΥΙΟΘΕΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  (Δ.Π.Χ.Α.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ  
3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  
4.ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
5.ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
8. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
9. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
10. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
12. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
13.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
14.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
15.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
16.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  
17.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
18.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  
19.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
20.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
21.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
22.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
23.ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ  
24.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
25. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  
27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 
17η Εταιρική Χρήση 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS A.E.B.E.» έχει την τιμή να σας υποβάλει προς 
έγκριση τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις  της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσεως, από 
την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών 
ελεγκτών.   
 
 
Ανασκόπηση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 2008 - σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς .  
 
 
Ισολογισμός 
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας την 31 12  2008 ανήλθε σε 69,9 εκατ. ευρώ από 
76,4 εκατ. ευρώ το 2007. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 80,5 εκατ. ευρώ από 85,4 εκατ. ευρώ το 
2007.  
 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 72,5 εκατ. ευρώ, το 93% των οποίων αφορά 
μακροπρόθεσμο ομολογιακό  δάνειο . Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 31,37 εκατ. ευρώ και 
το 46,5 % των οποίων αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια .Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνονται 7,67 
εκατ. ευρώ που αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση.  
 
Οι επενδύσεις σε  ενσώματα πάγια  για το 2008 ανήλθαν στο ποσό των 3.255 χιλ. ευρώ , από 1.197 χιλ. 
ευρώ το 2007.  
 
Το σύνολο των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανήλθε για το 2008 στο ποσό των 114,19 εκατ. ευρώ από 
120,48 εκατ. ευρώ που ήταν για το έτος 2007. 
 
 
Αποτελέσματα Χρήσεως 
 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2008 έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά με τις δαπάνες ενοποίησης 
των εργοστασίων της εταιρείας και παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2007. 
Συγκεκριμένα, το 2008 οι πωλήσεις αυξήθηκαν  κατά 0.97% και ανήλθαν στα 110,9 εκατ. ευρώ από 109,9 
εκατ. ευρώ και το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3.1% σε 102,74 εκατ. ευρώ από 99,55 εκατ. ευρώ. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι , τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας να διαμορφωθούν σε 8,24 εκατ. 
ευρώ το 2008 έναντι 10,35 εκατ. ευρώ το 2007 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,4 % σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση.  
 
Όσο αφορά στο λειτουργικό κόστος, τα έξοδα διοικητής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 24,62% σε 7,23 εκατ.  
ευρώ ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αυξήθηκαν κατά 1,0% σε 3,70 εκατ. ευρώ.   
 
Τα αποτελέσματα (ζημίες)  προ φόρων για τη χρήση του 2008 διαμορφώθηκαν σε  -4.869,97 χιλ. ευρώ 
σημαντικά αυξημένα  σε σχέση με το 2007 που ήταν ζημίες -1.649,53 χιλ. ευρώ. 

Τέλος,  τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων ανήλθαν στα  -4.995,43 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση σε  σχέση με το 2007 που ήταν ζημίες -1.937,05 χιλ. ευρώ.   

Αριθμοδείκτες Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Παρακάτω παρατίθεται η εξέλιξη αριθμοδεικτών οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας μας.  
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 

17η Εταιρική Χρήση 

1.   ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2008 
 
= 2,23 

    CURRENT RATIO   
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   2007 

 
= 2,47 

 

2.   
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ   ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   2008 

 
= 0,45 

    
LOANS  TO  TOTAL  
ASSETS   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   2007 

 
= 0,46 

 

3.   

ΜΙΚΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 'Η 
ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ   ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ    2008 

 
= 0,07 

    
GROSS PROFIT 
ΜΑRGIN   ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ   2007 

 
= 0,09 

 
 
 
 
Επιχειρηματικές Προοπτικές 
 
 
Η εταιρεία κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα καλύπτοντας όλο το φάσμα της εκτύπωσης 
περιοδικών και εφημερίδων , από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την τελειοποίηση ,τη 
συσκευασία και τη διανομή ,ακολουθώντας για πολλά χρόνια μία σταθερή πολιτική υψηλής ποιότητας . 
 
Στόχος της εταιρείας για το έτος 2008 ήταν η μείωση των σταθερών εξόδων και σημαντικές οικονομίες 
κλίμακος και άλλα οφέλη από την ενοποίηση των εργοστασίων όπως και η αναδιάταξη των δυνάμεών της σε 
παραγωγικό και εμπορικό επίπεδο, σε μια περίοδο παγκόσμιας ύφεσης .Η υλοποίηση των παραπάνω είχε ως 
αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την αποτελεσματική μείωση του κόστους 
παραγωγής .  
 
Για το επόμενο έτος η εταιρεία  αναμένει βελτίωση της οικονομικής της θέσης μέσω συγκράτησης του 
κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας όπως και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αναβάθμιση και 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες .  
 
Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 26.2.2009 . 
 
 
 
 
 

Κορωπί,  26 Φεβρουαρίου 2009 
 

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E 

 
 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS A.E.B.E.», 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 Αναφοράς, 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 απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 

πόσο 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 
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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 Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών 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, 26 Φεβρουαρίου  2009 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΒΙΛΛΑΣ 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  26231 

ΣΟΛ ΑΕΟΕ 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17531 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)  

(σε ευρώ) 

 

 Σημειώσεις 

2008 
 

2007 
 

Πωλήσεις  
110.982.367,40 

 
109.901.793,46 

Κόστος πωληθέντων 5 
-102.739.622,29 

 
-99.546.741,24 

 

Μικτό κέρδος  
8.242.745,11

 
10.355.052,22

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 
-7.237.300,91 

 
-5.807.759,41 

 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8 
-3.702.445,30 

 
-3.664.676,48 

 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 10 
2.311.810,24 

 
2.659.974,12 

 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  
-385.190,86  3.542.590,45

Έξοδα Χρηματοοικονομικά  9 
-4.986.295,84  -5.221.107,56 

 

Έσοδα Χρηματοοικονομικά   
501.514,87  28.991,04 

 

Ζημίες προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας  
-4.869.971,83

 
-1.649.526,07

Φόρος  11 
-125.465,57 

 
-287.520,59 

 

Ζημίες  χρήσεως μετά από φόρους  
-4.995.437,40 

 
-1.937.046,66

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E.  
ΕΤΗΣΙΟΣ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Της 31 Δεκεμβρίου 2008 

 (σε ευρώ) 
 

 Σημειώσεις 31.12.2008  31.12.2007  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  12 114.191.114,38  120.488.008,80  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  128.738,65  128.738,65  
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  114.319.853,03  120.616.747,45
Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Αποθέματα 13 26.333.243,14  21.967.003,33  
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  14 17.367.050,17  19.798.266,67  
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 27 24.811.601,86  31.488.109,44  
Χρηματικά διαθέσιμα 15 1.486.304,40  3.165.331,58  

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  69.998.199,57  76.418.711,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  184.318.052,60  197.035.458,47

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 16 65.444.700,00  65.444.700,00  
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 16 150.722,00  150.722,00  
Αποθεματικά κεφάλαια 17 21.831.224,86  21.831.224,86  
Αποτελέσματα εις νέο  -6.939.358,46  -1.943.921,06  

Σύνολο Καθαρής Θέσης  80.487.288,40  85.482.725,80
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμα δάνεια  18 67.761.204,45  75.373.774,77  
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 19 1.300.058,00  1.233.828,75  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 1.228.021,00  1.228.021,00  
Έσοδα επομένων χρήσεων 20 2.169.094,70  2.750.010,26  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  72.458.378,15   80.585.634,78  
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Εμπορικές υποχρεώσεις  21 14.351.033,20  13.656.964,10  
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 22 14.645.768,23  14.596.978,69  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 27 256.564,21  374.140,50  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 23 2.119.020,41  2.339.014,60  

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων  31.372.386,05  30.967.097,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  184.318.052,60  197.035.458,47

 
Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)  

(σε ευρώ) 
 
   

                    2008  
                  

2007 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -4.869.971,83  -1.649.526,07 
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 8.428.940,01  8.434.836,20 
Συναλλαγματικές ∆ιαφορές 428,95  219,94 
Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής 
δραστηριότητας -49.759,37  -3.798,16 
Προβλέψεις 66.229,25  4.612,75 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.985.557,08  5.220.887,62 
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

 
 

Μείωση / Αύξηση αποθεµάτων -4.366.239,81  2.495.149,80 
Μείωση /(Αύξηση) απαιτήσεων  8.606.209,21  -5.429.743,84 

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
-224.845,89 

 
-4.258.275,14 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -4.985.557,08  -5.220.887,62 

Καταβεβλημένοι φόροι -125.465,57  -287.520,59 
Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  7.465.524,95  -694.045,11
  
Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -3.255.363,09  -1.197.818,19 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 1.173.076,87  11.116,56 
Τόκοι εισπραχθέντες 501.514,87  28.991,04 

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  
-1.580.771,35  -1.157.710,59

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00  85.000.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων  -7.563.780,78  -80.010.736,62 

Σύνολο εκροών / (εισροών)  από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  -7.563.780,78

 
4.989.263,38

Καθαρή μείωση / (αύξηση ) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναμα χρήσης  -1.679.027,18

 
3.137.507,68

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 
3.165.331,58

 
27.823,90

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.486.304,40  3.165.331,58
 

Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 

(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)  
(σε ευρώ) 

 
              

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο 
 
Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

  Τακτικό 
αποθεματικό  Λοιπά 

αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις νέο   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2007 (31.12.2006) 65.444.700,00  150.722,00   331.995,00  21.499.229,86  -6.874,40   87.419.772,46 

Αποτέλεσμα χρήσεως -  -   -  -  

 
-1.937.046,66 

   
-1.937.046,66 

 

1 Ιανουαρίου 2008(31.12.2007) 65.444.700,00  150.722,00   331.995,00  21.499.229,86  -1.943.921,06   85.482.725,80 
              

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο 
 
Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

  Τακτικό 
αποθεματικό  Λοιπά 

αποθεματικά  Αποτελέσματα 
εις νέο   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2008 (31.12.2007) 65.444.700,00  150.722,00   331.995,00  21.499.229,86  -1.943.921,06   85.482.725,80 

Αποτέλεσμα χρήσεως -  -   -  -  

 
-4.995.437,40 

   
-4.995.437,40 

 
1 Ιανουαρίου 2009(31.12.2008) 65.444.700,00  150.722,00   331.995,00  21.499.229,86  -6.939.358,46   80.487.288,40 
 

 

           Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων 
 

 

 

 



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2008 

(Ποσά σε ευρώ) 
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1.  ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

Η εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής  Εταιρεία ή 

IRIS) με το διακριτικό τίτλο «IRIS A.E.B.E.» ιδρύθηκε το έτος 1991 (Φ.Ε.Κ. σύστασης 4803/16.12.1991) και είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Ανατολικής Αττικής ) με αριθμό Μ.Α.Ε. 

25302/04/Β/91/175 (02). 

 

Ιδρυτές της εταιρίας ήταν ο Χαράλαμπος Νάσκος κατά 33,3% ,ο Χρήστος Νάσκος κατά 6,7% ,Χρυσούλα Νάσκου κατά 

47% και η Βασιλική Καραλάζου κατά 13% .Το έτος 1998 η  ∆ΟΛ ΑΕ εξαγόρασε το 100% της εταιρείας «IRIS ΑΕΒΕ».Το 

έτος 1999 η «IRIS A.E.B.E.» αποκτά τον εκτυπωτικό κλάδο της μητρικής εταιρείας ∆ΟΛ ΑΕ ,μετά την απόσχιση και την 

εισφορά του σε αυτήν ,και αναλαμβάνει επικεφαλής όλης της εκτυπωτικής δραστηριότητας του ομίλου ∆ΟΛ. Το έτος 2000 

η Πήγασος Εκδοτική και Εκτυπωτική ΑΕ απέκτησε μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το 30% της εταιρείας. Την 2 

Φεβρουαρίου 2006 η ∆ημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ πώλησε του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ στην Πήγασος Εκδοτική ΑΕ. έναντι 17 εκατ. ευρώ.  Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω 

μεταβίβασης η ∆ημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ και η Πήγασος Εκδοτική ΑΕ κατέχουν η καθεμία το 50% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

∆ΟΛ Α.Ε και του Ομίλου Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.(Βάση της μεθόδου αναλογικής ενοποίησης λόγω κοινού ελέγχου ). 

 Η διάρκεια της εταιρείας ,σύμφωνα με το καταστατικό , έχει οριστεί σε 50 έτη (έως το έτος 2041) και η έδρα της 

εταιρείας έχει ορισθεί ο ∆ήμος Κρωπίας Αττικής (θέση Καρελλά) ,20 χλμ Λεωφόρος Λαυρίου .   

 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Η εταιρεία εκτυπώνει εφημερίδες , περιοδικά και πάσης φύσεως έντυπα και έχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων μεγάλου 

όγκου και ιδιαιτέρων τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων. ∆ιαθέτει δύο υπερσύγχρονες καθετοποιημένες βιομηχανικές 

εκτυπωτικές μονάδες από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που 

κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την 

εμπορία χάρτου μέχρι την τελειοποίηση, τη συσκευασία και τη διανομή. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 

Σταύρος Π. Ψυχάρης - Πρόεδρος ∆.Σ. 

Φώτιος Γ. Μπόμπολας - Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Στέργιος Γ. Νέζης – ∆ιευθύνων Σύμβουλος  

Νικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος - Μέλος ∆.Σ  

Νικόλαος Γ. Πεφάνης- Μέλος ∆.Σ. 

Χρήστος Σ. Πατέλης - Μέλος ∆.Σ. 

 



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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(Ποσά σε ευρώ) 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο την 26  Φεβρουαρίου 2009 και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (Δ.Π.Χ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ   

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 
και διερμηνειών. 
 

Η εταιρεία υιοθέτησε κατά την τρέχουσα χρήση τα νέα και αναθεωρημένα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες διερμηνείες τους ως έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) αντίστοιχα και στο βαθμό που 

αυτά σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας και ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 

1η Ιανουαρίου 2007. 

 
α.    Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα και  διερμηνείες σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2008. 
 

 
• Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου 
Ομίλου (Εφαρμογή από 1 Μαρτίου, 2007 και μετέπειτα), 
• Ε∆∆ΠΧΠ 12 Εκχώρηση δικαιωμάτων παροχής δημόσιων υπηρεσιών (Εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2008 και 
μετέπειτα),  
• Ε∆∆ΠΧΠ 14 ∆ΛΠ 19 - Το όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών, οι 
ελάχιστες χρηματοδοτικές απαιτήσεις τους και η αλληλεπίδρασή τους (Εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου, 2008 και 
μετέπειτα) 
• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών μέσων 
(εφαρμόζεται μεταγενέστερα από την 1 Ιουλίου, 2008).  

 
Η υιοθέτηση αυτών των διερμηνειών δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές  αρχές της εταιρείας. 

 
       β.    Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα μη εισέτι  σε ισχύ. 
 

Έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων εκδόθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα και διερμηνείες 

αλλά δεν είναι ακόμα σε ισχύ: 

 
• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 2009 ή μετά), 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) - Κόστη ∆ανεισμού (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 

2009 ή μετά), 
• ∆ΠΧΠ 8 - Τομείς ∆ραστηριοτήτων (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 2009 ή 

μετά), 
• Ε∆∆ΠΧΠ 13 - Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 

Ιουλίου, 2008 ή μετά), 
• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) - «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) - «Παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο) 
(εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μετά) 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) - «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ∆ΠΧ∆ 7 - (Τροποποίηση) 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 
(εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή μετά) 
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• ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) - «Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) - «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή 
μετά) 

• ∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) - «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Όροι εξάσκησης και 
Ακυρώσεις (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μετά) 

• ∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) - «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή 
μετά) 

• Ε∆∆ΠΧΠ 15 – Συμβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μετά) 

• ∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρμογή στις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2008 ή μετά) 

• ∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) - «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 - «Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης») (εφαρμογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιουλίου 2009 ή μετά) 
 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και ∆ιερμηνειών σε μελλοντικές περιόδους 

δεν θα έχει ουσιώδεις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας . 

 

3.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεμβρίου 2007 της Εταιρείας  (εφεξής 

αναφερόμενες ως ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί με  τις παρακάτω βασικές λογιστικές παραδοχές οι 

οποίες είναι: 

• η αρχή συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας  (going concern), 
• η αρχή των δεδουλευμένων  εσόδων / εξόδων και συσχέτιση (accruals and matching) 

• η αρχή της σημαντικότητας (materiality) 

• η αρχή της συνέπειας (consistency )  

• η αρχή της συγκριτικής πληροφόρησης (comparative information) 

• η αρχή της σύνεσης και συντηρητισμού (prudence and conservation ) 

• η αρχή της αληθινής και δίκαιης παρουσίασης (true and fair presentation)  

• η αρχής της ουσίας πάνω από τη νομική υπόσταση (substance over legal form) 

 

και είναι σύμφωνες με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό αριθ. 

1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2005.  

Η εταιρεία εφάρμοσε τις ίδιες αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίμησης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

31.12.2007, οι οποίες εφαρμόσθηκαν και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 και 31.12.2005, εκτός από 

την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2007.  

 

Αναλυτικότερα οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
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3.1  Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων:  Το νόμισμα λειτουργίας και αναφοράς της Εταιρείας είναι το ευρώ. Συναλλαγές σε 

άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. ∆ιαθέσιμα , απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 

3.2 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιμώνται στο τεκμαιρόμενο κόστος (δηλαδή στην εύλογη 

αξία την ημερομηνία μετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις 

απομείωσής τους. Τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  Όπως 

λεπτομερέστερα αναφέρεται στη Σημείωση 12, η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση των γηπέδων και κτιρίων σε εύλογες 

αξίες κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαιρόμενο κόστος κατά την 

ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση.   

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές 

βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, 

αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.  

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν 

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από 

την  διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω 

πάγιο. 

3.3 Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, όπως εκτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες (οικόπεδα, κτίρια) σύμφωνα με το ∆ΠΧΠ 1. 

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

 

Είδος Παγίου Εκτιμώμενη Διάρκεια Ωφέλιμης Ζωής 

Βιομηχανικά Κτίρια 40 έτη 

Λοιπά Κτίρια 40 έτη 

Μηχανήματα και  

λοιπός εξοπλισμός 
8 έως 12 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5 έως 6 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 έως 8 έτη 

 

3.4 Έντοκα δάνεια: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία της ληφθείσας αντιπαροχής 

μείον τις δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται με το δάνειο. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιμούνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 

αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημιές 

καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζημιά όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας 

απόσβεσης. 
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3.5 Απομείωση Παγίων Στοιχείων: Η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται όποτε 

υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί και αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης όταν η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Ως ανακτήσιμο ποσό αναγνωρίζεται το 

μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιμή 

πωλήσεως είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια αντικειμενική 

συναλλαγή μεταξύ μερών που γνωρίζουν και επιθυμούν τη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση κάθε άμεσης δαπάνης 

διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένονται να 

προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του κατά το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του.  

 

3.6 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίων Στοιχείων: Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από το Κράτος στα πλαίσια 

αναπτυξιακών διατάξεων, λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξή τους και απεικονίζονται στους συνημμένους 

ισολογισμούς ως έσοδα επομένων χρήσεων. Η απόσβεσή τους λογίζεται βάσει της ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων 

παγίων. 

 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς αυτά: Αποτελούνται από μετρητά, βραχυπρόθεσμες καταθέσεις άμεσης 

ρευστοποίησης .   

 

3.8 Λογαριασμοί Απαιτήσεων: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά  από 

προβλέψεις για μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Ο υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η 

είσπραξη μέρους ή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.  

 

3.9  Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο ”πρώτης εισαγωγής ,πρώτης εξαγωγής” FIFO.  

 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων περιλαμβάνει: 

• Τις δαπάνες αγοράς των υλικών και υπηρεσιών δηλαδή την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους μη 

επιστρεπτέους φόρους, καθώς και μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και άλλα έξοδα, άμεσα επιρριπτέα στην αγορά υλικών. 

• Το κόστος μετατροπής που αποτελείται από τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα προς τις παραγόμενες μονάδες, δηλαδή 

τα άμεσα εργατικά, και μια συστηματική κατανομή των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που 

πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε έτοιμα. 

• Άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, 

μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.  

 

3.10 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: Οι 

προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει ενεστώσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
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προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.11 Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση 

συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη 

λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης 

εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στη Σημείωση 19 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων 

μονάδων  υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται 

στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη  κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται κατά τη μέση 

υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται ως μέρος του καθαρού 

κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής 

εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

 

3.12 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και 

ιατροφαρμακευτικά από ΤΑΤΤΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, και από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ ΤΕΑΜ . Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ ειδικά για τους 

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τους εργοδότες.  Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους και κατά 

συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του. 

 

3.13 Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην χρήση που 

αφορούν μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση. Η φύση των αγαθών της Εταιρείας είναι τέτοια όπου η μεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της 

κυριότητας, συμπίπτει με την έκδοση των παραστατικών πώλησης. Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, βάση του μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται με τη βάση 

των δεδουλευμένων εσόδων (λαμβάνοντας υπόψη τη  πραγματική απόδοση  του περιουσιακού στοιχείου).  
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3.14 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, 

υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους 

που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας 

όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις 

από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) 

φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί 

να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη 

χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

3.15 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία,  

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την 

έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών 

εξόδων και της μείωσης  της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν 

υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Τα 

κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου .  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται 

ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.   

 

3.16 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν 

τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές 

αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε 

αυτή τη σημείωση. Η δεν κάνει χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου, 

ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή 

στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους 

λογιστικοποιείται απευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία έχει το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να 

ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.  
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      Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 

και ειδικότερα: 

 

• Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους ετήσιoυς ισολογισμούς για τα διαθέσιμα, τις 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους 

αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών προϊόντων.  Η εύλογη αξία των 

τραπεζικών μακροπρόθεσμων δανείων δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης 

κυμαινόμενων επιτοκίων. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν έχουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συμβαλλομένων μερών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

• Κίνδυνος Επιτοκίου και Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Τα δάνεια της Εταιρείας της είναι σε ευρώ και έχουν 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Η Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού δεν χρησιμοποίησαν 

παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσουν την έκθεση τους στον κίνδυνο μεταβολής 

των επιτοκίων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοί από τις διακυμάνσεις 

των επιτοκίων και του ξένου συναλλάγματος. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβόλαια για την αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς, που 

προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί στη παραγωγική 

διαδικασία. 

3.17 Τομείς δραστηριότητας 
 

Ως τομέας επιχειρηματικής δράσης δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων και 

λειτουργιών που απασχολούνται στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών υπό συνθήκες επιχειρηματικού κινδύνου 

και πιθανότητες απόδοσης επενδύσεων που διαφέρουν από άλλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Γεωγραφικός τομέας επιχειρηματικής δράσης, δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό οικονομικό 

περιβάλλον, όπου παρέχονται υπηρεσίες και προϊόντα υπό συνθήκες επιχειρηματικού κινδύνου και οι πιθανότητες 

απόδοσης επενδύσεων είναι διάφορες από άλλο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική επικράτεια προσφέροντας ομοειδείς υπηρεσίες και δεν 

υπόκειται στις ανωτέρω διαφοροποιήσεις. 

 
3.18 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

 

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων 

- Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη τους 

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και 

- ∆άνεια και εισπρακτέα ποσά 

 
3.18.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων 
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Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

3.18.2. Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη τους 
 

Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοιες επενδύσεις 
 

3.18.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

3.18.4. Δάνεια και εισπρακτέα ποσά 
 

Εμπορικές απαιτήσεις, δάνεια και άλλα εισπρακτέα ποσά με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής 

που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ταξινομούνται ως δάνεια και εισπρακτέα ποσά. 

Αποτιμώνται στην αναμενόμενη εισπρακτέα αξία και δεδομένου ότι αφορούν βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις οι προκύπτοντες προεξοφλητικοί τόκοι βάσει του πραγματικού επιτοκίου θεωρούνται 

αμελητέοι . 

3.18.5. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων για ύπαρξη ενδείξεων ανάγκης απομείωσης αξίας. Αυτή η απομείωση γίνεται όταν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική αναγνώριση και 

επέδρασε αρνητικά επί των αναμενόμενων ταμειακών ροών. 

 

Οι απαιτήσεις ως αποτέλεσμα των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας αξιολογούνται για ενδεχόμενη 

ανάγκη απομείωσης ως σύνολο. Αντικειμενική απόδειξη τέτοιας ανάγκης απομείωσης δυνατόν να είναι η 

εμπειρία από την ομαλή είσπραξη των απαιτήσεων, τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της 

πιστοδοτικής περιόδου ή άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως πολιτική σταθερότητα, οικονομικές 

συγκυρίες, κλπ. 

 

Πέραν τούτων η εταιρεία προβαίνει και σε επί μέρους αξιολογήσεις των απαιτήσεων και ακολουθεί 

πολιτική προβλέψεων επισφαλειών όταν υφίσταται επαρκής αντικειμενική ένδειξη επισφάλειας. Οι 

προβλέψεις αυτές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως εντός της οποίας διαπιστώνεται η ανάγκη 

διενέργειας του. 

          
3.18.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι που εκδόθηκαν από την εταιρεία  

                  
                     3.18.6.1.    Συμμετοχικός τίτλος 
 

Συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει δικαίωμα στο υπόλοιπο που απομένει 

αν από τα περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής οντότητας, αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. 

Εκδιδόμενοι από την εταιρεία συμμετοχικοί τίτλοι αναγνωρίζονται στο εισπραττόμενο ποσό 

μείον το κόστος έκδοσης. Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τέτοιους συμμετοχικούς τίτλους. 

 
3.18.6.2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως «χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην 

εύλογη αξία μέσω Αποτελεσμάτων» ή «Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις». 
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                    3.18.6.2.1.  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω Αποτελεσμάτων . 

 
            Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοιες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

                  3.18.6.2.2.  Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των δανείων 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μείον το άμεσο κόστος της συναλλαγής. 

 

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια) αναγνωρίζονται εν συνεχεία στην 

αξία της πραγματικής οφειλής προεξοφλημένης κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων στην παρούσα αξία βάσει του πραγματικού επιτοκίου αν 

τούτο διαφέρει ουσιωδώς του επιτοκίου δανεισμού. 

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, δεδομένου του βραχυπρόθεσμού τους, 

προεξοφλούμενες δεν διαφέρουν ουσιωδώς της αρχικώς προσδιορισθείσας 

υποχρέωσης. 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

  
 

 2008  2007 

Μισθοί και Ημερομίσθια  11.577.099,81  12.218.284,70 

Εργοδοτικές εισφορές  1.603.793,75  1.780.058,32 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 19)  856.900,65  244.685,00 

Λοιπά έξοδα προσωπικού   250.238,99   139.104,31 

Σύνολο Μισθοδοσίας 14.288.033,20  14.382.132,33

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής  9.552.163,30  9.453.811,23 
 
Ο μέσος όρος του προσωπικού της εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2008 διαμορφώθηκε σε  320  απασχολούμενους 

ενώ για το έτος  2007 ήταν  373.   

 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

 2008  2007 

Πρώτες και  βοηθητικές ύλες  60.055.095,06  58.034.230,72 

Αναλώσιμα υλικά 2.953.618,19  3.217.143,96 

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 472.190,74  442.108,98 

Σύνολο (α) 63.480.903,99  61.693.483,66
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Μισθοδοσία 9.552.163,30  9.453.811,23 

Αμοιβές Τρίτων 16.904.876,17  15.337.668,87 

Παροχές τρίτων 4.969.005,76  4.462.864,61 

Αποσβέσεις 6.879.662,21  7.823.127,64 

Λοιπά 953.010,86  775.785,23 

Σύνολο (β) 39.258.718,30  37.853.257,58

Σύνολο (α) + (β) 102.739.622,29  99.546.741,24
 
 

Οι αποσβέσεις έχουν απομειωθεί με τις αναλογούσες σ΄ αυτές επιχορηγήσεις ποσού 580.915,56 ευρώ των επιχορηγηθέντων 

παγίων  . 

 
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

 

  2008  2007 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημείωση 12)  8.428.940,01  8.434.836,20 

 8.428.940,01  8.434.836,20

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος πωληθέντων   6.879.662,21  7.823.127,64 

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας   1.173.319,00  260.370,50 

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης   375.958,80  351.338,06 
 
 

 

7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

  
 

 2008  2007 

Μισθοδοσία  2.796.461,73  2.634.121,31 

Αμοιβές Τρίτων  792.368,55  783.070,94 

Παροχές τρίτων  1.113.594,74  974.851,64 

Φόροι  173.040,40  214.506,94 

Επισφάλειες  706.215,80  610.557,63 

Αποσβέσεις  1.173.319,00  260.370,50 

Λοιπά  482.300,69  330.280,45 

Σύνολο  7.237.300,91   5.807.759,41
 

 

8. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
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2008  2007 

Μισθοδοσία  1.939.408,17  2.294.199,79 

Αμοιβές Τρίτων  18.355,26  13.021,06 

Παροχές Τρίτων  611.178,80  452.639,72 

Αποσβέσεις  375.958,80  351.338,06 

Λοιπά  757.544,27  553.477,85 
Σύνολο  εξόδων λειτουργίας 3.702.445,30  3.664.676,48
 

9. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

 
 

 
 2008  2007 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων   
(σημείωση 18)  4.571.525,33  3.506.479,10 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 
 (σημείωση 22)   338.077,70  1.175.295,12 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  76.692,81  539.333,34 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 4.986.295,84  5.221.107,56
 

Στους τόκους περιλαμβάνεται απόσβεση αρχικού κόστους δανεισμού το ύψος της οποίας στις 31.12.2008 ανερχόταν σε 
71.239,52 ευρώ (31.12.2007: 509.337,65 ευρώ) 

10.ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
 

 2008  2007 

Έσοδα Ενοικίων  818.642,17  1.396.402,50 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (∆ΕΗ-ΟΤΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κλπ.)  424.009,92  482.589,11 

Έσοδα από απόσβεση επιχορηγήσεων   580.915,56  580.915,56 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα  488.242,59  200.066,95 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2.311.810,24  2.659.974,12

Τα έσοδα ενοικίων προέρχονται από λειτουργικές μισθώσεις που η εταιρεία έχει συνάψει με τρίτους και αφορά ενοικίαση 
κτιριακών εγκαταστάσεων  και μηχανολογικού εξοπλισμού και αναλύονται ως κάτωθι : 

 

 

Μελλοντικές Απαιτήσεις 
από λειτουργικές 

μισθώσεις στις 2008 

Μελλοντικές Απαιτήσεις 
από λειτουργικές 

μισθώσεις στις 2007 

Μέχρι ένα έτος 703.805,52 1.394.541,05 

Από ένα μέχρι την λήξη τους (έως 2015) 3.299.303,91 7.902.972,43 

Σύνολο 4.003.109,43 9.297.513,48 
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11.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος των περιόδων που έληξαν στις 31 ∆εκεμβρίου 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής: 

 

 
2008 2007 

  
 
  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος   0,00  245.128,00 
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας  125.465,57  42.392,59
Σύνολο φόρου   125.465,57  287.520,59 
 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισμούς της 31 ∆εκεμβρίου 2008 και 31 ∆εκεμβρίου 2007 

καθώς και στα αποτελέσματα των περιόδων που έληξαν στις 31 ∆εκεμβρίου 2008 και 31 ∆εκεμβρίου 2007 αναλύεται ως 

εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  

 2008  2007  2008 2007 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις        
Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες αξίες 
ως  τεκμαρτό κόστος  4.207.331,00  5.259.163,00  1.051.832,00 0,00 
Λοιπές Προβλέψεις, προσαρμογή 
ασώματων ακινητοποιήσεων, απόσβεση 
κόστους δανεισμού  0,00  7,00  7,00 -7,00 
Προσαρμογή των αποσβέσεων των 
παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους  1.852.041,00  2.246.955,00  394.914,00 -299.932,00 
Μικτές αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις   6.059.372,00  7.506.125,00  1.446.753,00 -299.939,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις            
∆ιαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων που 
δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης 
ως άυλα  49.206,00  25.237,00  -23.969,00 57.820,00 

Αποτίμηση Κτιρίων σε εύλογες αξίες  672.969,00  841.211,00  168.242,00 0,00 
Προσαρμογή πρόβλεψης για 
αποζημίωση προσωπικού  260.012,00  308.457,00  48.445,00 -1.153,00 
Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων  1.268.161,00  1.441.562,00  257.401,00 -16.494,00 
Προσαρμογή πρόβλεψης απαξίωσης 
αποθεμάτων        0,00 0,00 
Λοιπές Προβλέψεις  500.020,00  500.020,00  0,00 0,00 
Χρήση μέρος αφορολόγητου ποσού 
ν.2601  0,00  1.500.000,00  1.500.000,00 564.336,00 
Φορολογικά εκπεστέες ζημιές  1.949.334,00  1.498.934,00  -534.400,00 -693.099,00 
Λοιπά στοιχεία  131.649,00  162.683,00  31.034,00 33.779,00 

Μικτές αναβαλλόμενες 
φορολογικές  απαιτήσεις  4.831.351,00  6.278.104,00  1.446.753,00 -54.811,00
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Καθαρές αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις  -  -      
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση  1.228.021,00  1.228.021,00      

Αναβαλλόμενος φόρος στα 
αποτελέσματα χρήσεως    0,00 -245.128,00
 

 

Πλέον των ανωτέρω φορολογικά εκπεστέων ζημιών για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, η εταιρεία έχει 

πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές ύψους 413.108,00 € (5% περίπου των συνολικών αναμορφούμενων ζημιών ) 

για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται 

αβέβαιη. Με βάση τη νομοθεσία η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω ζημίες κατά τη διάρκεια 

μιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία δημιουργήθηκαν. 

 

Επίσης δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος ποσού 5.392 χιλ. ευρώ ήτοι 25% επί δικαιώματος σχηματισμού 

αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2601 ποσού 21.568 χιλ. ευρώ, για σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

και μηχανολογικό εξοπλισμό στις χρήσεις 2000 , 2001 και 2002 διότι επί του παρόντος η αξιοποίησή του κρίνεται αβέβαιη. 

H εταιρεία δύναται να αξιοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα έως και τη χρήση 2011. 

 

Επίσης η εταιρεία δεν υπολόγισε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αφορολόγητα αποθεματικά τα 

οποία φορολογούνται σε περίπτωση διανομής τους καθότι δεν υφίσταται πρόθεση διανομής αυτών των αποθεματικών. 

 

12.  ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

(σε ευρώ) 

 Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις  

Μηχανήματα - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Υπόλοιπο ενάρξεως  
36.564.096,01 38.646.934,19 94.895.283,30 1.243.214,33 2.288.076,98 264.539,61 173.902.144,42 

 Προσθήκες (+)  
  252.484,90 2.224.432,30 152.166,30 163.127,15 463.152,44 3.255.363,09 

 Μειώσεις   / Μεταφορές   (-)  
    -3.313.629,98 -54.819,33 -38.443,32 -78.496,30 -3.485.388,93 

 Αξία Κτήσεως  
36.564.096,01 38.899.419,09 93.806.085,62 1.340.561,30 2.412.760,81 649.195,75 173.672.118,58 

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2008   3.834.948,80 46.495.336,20 1.149.331,36 1.934.519,26 0,00 53.414.135,62 
 Αποσβέσεις χρήσεως   967.558,37 7.257.290,39 54.114,40 149.976,85   8.428.940,01 

 Αποσβέσεις μεταφερομένων  
  -2.272.838,03 -51.055,50 -38.177,90    -2.362.071,43 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31.12.2008   4.802.507,17 51.479.788,56 1.152.390,26 2.046.318,21 0,00 59.481.004,20 

 Καθαρή αναπόσβεστη αξία  
31.12.2008 

36.564.096,01 34.096.911,92 42.326.297,06 188.171,04 366.442,60 649.195,75 114.191.114,38 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(σε ευρώ) 

 Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις  

Μηχανήματα - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Υπόλοιπο ενάρξεως  
36.564.096,01 38.610.364,19 94.262.959,07 1.285.471,46 2.061.464,25 0,00 172.784.354,98 

 Προσθήκες (+)  
  36.570,00 647.793,65 12.000,00 236.914,93 264.539,61 1.197.818,19 

 Μειώσεις   / Μεταφορές   (-)  
   -15.469,42 -54.257,13 -10.302,20  -80.028,75 

 Αξία Κτήσεως  
36.564.096,01 38.646.934,19 94.895.283,30 1.243.214,33 2.288.076,98 264.539,61 173.902.144,42

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2007   2.868.515,06 39.256.560,50 1.126.360,59 1.800.573,62 0,00 45.052.009,77 
 Αποσβέσεις χρήσεως   966.433,74 7.254.242,71 70.204,02 143.955,73   8.434.836,20 

 Αποσβέσεις μεταφερομένων  
   -15.467,01 -47.233,25 -10.010,09  -72.710,35 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31.12.2007   3.834.948,80 46.495.336,20 1.149.331,36 1.934.519,26 0,00 53.414.135,62

 Καθαρή αναπόσβεστη αξία  
31.12.2007 36.564.096,01 34.811.985,39 48.399.947,10 93.882,97 353.557,72 264.539,61 120.488.008,80

 

Την 31 ∆εκεμβρίου 2008 δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 

 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 

  
2008  2007 

Εμπορεύματα  4.994,33  5.381,06 

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- υποπροϊόντα & υπολείμματα  812.114,27  359.838,28 
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη 
συσκευασίας   20.799.777,31  16.990.010,45 

Αποθέματα υπό παραλαβή 4.716.357,23  4.611.773,54 

Σύνολο  26.333.243,14  21.967.003,33
 
 

Τα αποθέματα υπό παραλαβή αφορούν κυρίως αγορές χάρτου τιμολογηθείσες κατά την 31 ∆εκεμβρίου έκαστου έτους  και 

παραληφθείσες εντός της επόμενης χρήσης .  

 
Στο κόστος πωληθέντων της χρήσεως 2008  περιλαμβάνεται αξία αναλώσεων αποθεμάτων ως κάτωθι: 
 

Πρώτες και  βοηθητικές ύλες   60.055.095,06 

Αναλώσιμα υλικά  2.953.618,19 

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας  472.190,74 

Σύνολο  63.480.903,99 
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14.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  
 2008  2007  

Πελάτες εσωτερικού 9.219.997,99  8.832.627,74  

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και γραμμάτια εισπρακτέα 13.338.767,68  16.791.773,61  

Πελάτες εξωτερικού 107.473,73  126.097,20  

Γραμμάτια εισπρακτέα 95.213,42  95.213,42  

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 22.761.452,82  25.845.711,97  

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 8.536.745,23  7.830.529,43  

 14.224.707,59  18.015.182,54  

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι 2.799.698,30  1.178.877,79  

∆εδουλευμένα έσοδα      

Προπληρωμένα έξοδα 16.255,62  132.039,80  

Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού 2.396,93  1.475,86  

∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού 240.272,51  266.507,44  

Λοιπά 83.719,22  204.183,24  

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 3.142.342,58  1.783.084,13  
Γενικό σύνολο εμπορικών απαιτήσεων και λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων 17.367.050,17  19.798.266,67  
 
 
 
Η ανάλυση των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής : 
 
 
 

 
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2008 2007 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έναρξης χρήσης  7.830.529,43 7.219.971,80 

Επιπλέον πρόσθετη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως 706.215,80 610.557,63 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων  8.536.745,23 7.830.529,43 
 
 
 
 
 
15.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

 

  
2008  2007 

Ταμείο 13.269,29  302.450,04  

Καταθέσεις σε τράπεζες       

 -Όψεως 1.473.035,11  2.862.881,54  

Σύνολο 1.486.304,40  3.165.331,58  
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Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασμένες  σε ευρώ. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που 

βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.  

 
 
16.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 
 
Tην 31  ∆εκεμβρίου 2008, το εκδοθέν, εγκεκριμένο και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 

65.444.700 ευρώ και αποτελείτο από 21.814.900 κοινές ονομαστικές μετοχές , αξίας 3 ευρώ εκάστη. Το αποθεματικό υπέρ το 

άρτιο ανέρχεται σε 150.722,00 ευρώ . 

 

17.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

 
  

 2008  2007 

Τακτικό αποθεματικό 331.995,00  331.995,00  

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 423.861,13  423.861,13  

Ειδικά Αποθεματικά (*) 21.075.368,73  21.075.368,73  

Σύνολο 21.831.224,86  21.831.224,86  
 

Ανάλυση των Εδικών Αποθεματικών ως εξής: 2008  2007 

Αφορολόγητο αποθεματικό ν 1828/89 3.415.652,28  3.415.652,28 

Αφορολόγητο αποθεματικό ν 1892/90 14.883.155,25  14.883.155,25 

Αφορολόγητο αποθεματικό ν 2601/98 2.579.707,71  2.579.707,71 

Λοιπά Αφορολόγητα Αποθεματικά 196.853,49  196.853,49 

Σύνολο 21.075.368,73  21.075.368,73
 

Τακτικό Αποθεματικό:  Βάσει του Ελληνικού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 

5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό 

αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.  

 

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 

αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή 

τους.  

 

Ειδικά Αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση σχετική Ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την 

ελληνική φορολογική νομοθεσία  αυτά τα  αποθεματικά δεν φορολογούνται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν 

στους μετόχους.  
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18.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
 

 
 

2008  2007 

Ομολογιακό δάνειο  75.438.628,45  83.051.198,77 
Μείον: ∆όσεις μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέες την 
επόμενη χρήση (σημ. 22)  (7.677.424,00)  (7.677.424,00) 

Γενικό Σύνολο  67.761.204,45  75.373.774,77
 
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι πληρωτέα ως εξής: 

 

 
 

2008  2007 

Πληρωτέα  στην επόμενη χρήση  7.677.424,00  7.677.424,00 

Πληρωτέα  από  1-5  έτη  38.387.120,00  38.387.120,00 

Πληρωτέα  μετά από  5  έτη  29.374.084,45  36.986.654,77 

Σύνολο  75.438.628,45  83.051.198,77
 
 

Ομολογιακό  δάνειο 

 
ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ)  
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

(ETERIKA PLC 35,3%, ALPHA 35.3%, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29.4%) 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 
 

 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE 

 
Ποσό ∆ανείου – EUR 

 

 
85.000.000,00 € 

 
∆ιάρκεια ∆ανείου 

 
8 έτη 

 
Ημερομηνία έκδοσης, εκταμίευση 

 
Η πρώτη και δεύτερη έκδοση-σειράς ομολογιών ποσού  70 εκατ.  € έγινε 14/8/2007 
και η τρίτη έκδοση –σειρά ομολογιών  αξίας 15 εκατ. € έγινε την 30-11-2007. 

 
Περίοδος χάρητος 

 
3 μήνες από την έκδοση 

 
Επιτόκιο – περιθώριο 

 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: EURIBOR τριμήνου πλέον περιθωρίου + 1,5%  

 
Αποπληρωμή 

 
Σε 32 τριμηνιαίες δόσεις. ΟΙ 31 δόσεις περιλαμβάνουν την αποπληρωμή του 70% του 

ομολογιακού δανείου και η 32η δόση περιλαμβάνει την πληρωμή του 30% του 
ομολογιακού δανείου. 

Λήξη Α και Β σειράς ομολογιών 14/8/2015 και Γ σειράς ομολογιών 20/11/2015 . 
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19.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 
 2008 2007 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.300.058,00 1.233.828,75 
 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου 

κατά το χρόνο της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην εταιρεία μέχρι να 

συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται ποσού εφάπαξ τουλάχιστον με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την 

ίδια μέρα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συμβάσεις.  

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.  

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα των περιόδων που έληξαν την 31 

∆εκεμβρίου 2008 και 2007 έχει ως εξής : 

 

   

Λογιστικές απεικονίσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19   2008  2007 
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων  1.284.373,00  1.503.947,00 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)  15.685,00  -270.118,00 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό  1.300.058,00  1.233.829,00

       
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων       
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  146.711,00  167.300,00 
Τόκος στην υποχρέωση  71.613,00  65.810,00 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  631.227,00  0 
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς / (κέρδους)  7.349,00  11.575,00 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων  856.900,00  244.685,00
Κόστος επιπλέον παροχών  0,00  0,00 
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων  856.900,00  244.685,00

      
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό      
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  1.233.829,00  1.229.216,00 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  -790.671,00  -240.072,00 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων  856.900,00  244.685,00 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους  1.300.058,00  1.233.829,00

    
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων (αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) έχουν ως εξής:  
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 2008 2007 

Επιτόκιο χρηματοδότησης 4,80% 4,80% 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 3,50% 3,50% 

Πληθωρισμός 2,50% 2,50% 

 

∆εν υφίσταται πρόγραμμα χρηματοδότησης των ανωτέρω υποχρεώσεων  
 
 
20.  ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις για πάγια στοιχεία.  

 

 2008 2007 

Υπόλοιπο Έναρξης 2.750.010,26 3.330.925,82 

Μείον : Αποσβέσεις  580.915,56 580.915,56 

Υπόλοιπο Λήξης 2.169.094,70 2.750.010,26 
 
 
 

21.   ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

 

 2008 2007 

Προμηθευτές εσωτερικού 6.513.489,88  5.975.288,39 

Προμηθευτές εξωτερικού 7.109.299,02  6.589.190,10 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 728.244,30  1.092.485,61 

Σύνολο 14.351.033,20 13.656.964,10
 
 

22. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία με τράπεζες. Η χρησιμοποίηση 

των συγκεκριμένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

  

 
 2008 2007 

∆ιαθέσιμα πιστωτικά όρια 29.000.000,00 
 

45.000.000,00 

Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 22.031.655,77 
 

38.080.445,31 

 6.968.344,23 6.919.554,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες εντός 
δώδεκα μηνών (σημ. 18) 7.677.424,00 

 
7.677.424,00 

Σύνολο 14.645.768,23 14.596.978,69
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Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων στις 31 ∆εκεμβρίου 2008 κυμάνθηκε περίπου στο  6,13%   

( 5,5% για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2007) . 

 
Οι τόκοι των βραχυπροθέσμων δανείων ανήλθαν συνολικά σε 338.077,70 ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 

∆εκεμβρίου 2008 και σε 1.175.295,12 ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2007 και περιλαμβάνεται στα 

έξοδα τόκων στην επισυναπτόμενη ετήσια κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 
23.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 
 
 

 

 2008  2007 
Προκαταβολές πελατών 57.563,45  333.764,06 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι 452.272,91 
 

504.824,65 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 511.047,66 
 

608.921,64 

∆εδουλευμένα έξοδα 905.643,44  761.306,78 

Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί  & Πιστωτές ∆ιάφοροι   192.492,95 
 

130.197,47 

Σύνολο 2.119.020,41  2.339.014,60
 

 

24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α)  Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις : Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάση μη ακυρωτέων λειτουργικών 

μισθώσεων αυτοκινήτων   αναλύονται ως κάτωθι : 

 

 

 
Μελλοντικές Δεσμεύσεις 
από λειτουργικές μισθώσεις 

στις 2008 

Μελλοντικές Δεσμεύσεις 
από λειτουργικές μισθώσεις 

στις 2007 

Μέχρι ένα έτος 
56.736,92 

57.736,55 

Από ένα μέχρι πέντε έτη 
69.624,70 

81.347,08 

Σύνολο 
 

126.361,62 139.083,63 
 

(β) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2008 με 

συνέπεια οι φορολογικές  υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τον φορολογικό έλεγχο των άνω 

χρήσεων , οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να βεβαιώσουν επιπρόσθετους και επιπλέον φόρους, πρόστιμα και 

προσαυξήσεις. Για το σκοπό αυτό έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη αξίας 413 χιλ ευρώ στις συνημμένες  

οικονομικές καταστάσεις..  

  

(γ) Εκκρεμείς δίκες κατά της εταιρείας: Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών για 

καταβολή πρόσθετων εισφορών σε ασφαλιστικό ταμείο, ποσού 3,050 εκατ. Ευρώ περίπου και η εκδίκαση προσφυγής 
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ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή πρόσθετων εισφορών σε ασφαλιστικό ταμείο, ποσού 

3,064 εκατ. ευρώ περίπου. Για τις προσφυγές αυτές εκτιμάται ότι δεν θα γίνουν δεκτές από το Πρωτοδικείο και δεν 

θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας. 

 

(δ) Εμπράγματα Βάρη και Εξασφαλίσεις : Την 31 ∆εκεμβρίου 2008 δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη επί αγροτεμάχιων 

και στα επ΄ αυτών κτίσματα. 

 
25.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
∆εν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των   οικονομικών  καταστάσεων των οποίων η 

αναφορά και περιγραφή να κρίνεται ουσιώδης ως προς τις ενδεχόμενες συνέπειες επί των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας.   

                                                                                                                                                                                                   
26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 
 
Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων 
κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων εσόδων και εξόδων όσο αφορά 
κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή συμμετοχικών τίτλων 
είναι αυτές που περιγράφονται στη σημ. 3.18 των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008 
 
   
 2008 2007 

Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

·         Εισπρακτέα ποσά  43.664.956,43 54.451.707,69 

(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα)   

·         ∆ιαθέσιμα προς πώληση                  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

·         Κόστος ανειλημμένων πληρωμών    

          (περιλαμβανομένων δανείων) 99.542.649,09 106.463.707,81 
        
               
Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Η διεύθυνση της εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των 
εύλογων αξιών. 
 
 
Οικονομικός κίνδυνος ως αντικειμενικός σκοπός της Διοίκησης 
 
Η διοίκηση θεωρεί τον κίνδυνο αυτό ελεγχόμενο και δεν θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ιδιαίτερης λειτουργίας για την 
παρακολούθησή του. Ο κίνδυνος αυτός περιλαμβάνει «κίνδυνο αγοράς, (περιλαμβανομένου του νομισματικού κινδύνου, 
του κινδύνου του εύλογου επιτοκίου, και τον κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας». 
Κίνδυνος αγοράς 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων την επηρεάζουν 
μόνο στο βαθμό που οι αγορές  εκφράζονται σε νόμισμα διάφορο του Ευρώ. Η έκθεση σ’ αυτόν τον κίνδυνο είναι 
περιορισμένη και δεν θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού του κινδύνου. 
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Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Η εταιρεία υπόκειται σε περιορισμένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του μακροπρόθεσμου δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η 
εταιρεία θεωρεί ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα αντιστάθμισης του κινδύνου από μία βραχυπρόθεσμη αύξηση του Euribor 
τριμήνου γιατί είναι είδη σε υψηλά επίπεδα και η παγκόσμια τάση των επιτοκίων είναι φθίνουσα  .  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στη πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των καθημερινών 
συναλλαγών της εταιρείας. Οι κάτωθι εν τούτοις πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία περιορίζουν σημαντικά το κίνδυνο 
αυτό : 
 

• αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων 
• μερική λήψη μορφής εγγύησης έναντι της τιμολόγησης (εγγυητικές επιστολές) 
• μερική ασφάλιση εισπρακτέων ποσών 

 
Επιπλέον το γεγονός ότι το 74 % των συνολικών πωλήσεων  πραγματοποιούνται από τους μετόχους της εταιρείας  είναι 
ένας ακόμα παράγοντας περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου. 
 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστωτικής 
και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθέσιμων, (ταμειακών και τραπεζικών), καθώς 
επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η 
συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας 
επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών. 
 
 
27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

    2008  2007 
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη σύμφωνα με το ∆ΛΠ 24 81.523.410,02  74.288.356,90 

Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη σύμφωνα με το ∆ΛΠ 24 1.060.742,90  1.230.397,18 

Γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 965.496,24  1.087.043,38 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    2008  2007 

α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το 
∆ΛΠ 24 24.811.601,86  31.488.109,44 
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με 
το ∆ΛΠ 24 256.564,21  374.140,50 
Γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00  0,00 

∆) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00  0,00 
 

(α) ΔΟΛ Α.Ε. και Λοιπές Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ΔΟΛ 

Εμπορικές και Λοιπές Συμβάσεις  
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας με την ∆ΟΛ ΑΕ και τις θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες του 

Ομίλου ∆ΟΛ έχουν ως κατωτέρω (σε ευρώ) :  

ΔΟΛ Α.Ε. και Λοιπές Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ΔΟΛ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ % 

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

∆ΟΛ  AE   9.456.008,13 7.025.189,46 36.143,04 202.392,34 34.971.797,97 34.494.938,44 379.192,02 723.683,21 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ   129.895,57 999.798,16    485.374,81 502.223,22   137.625,00 
MULTIMEDIA 
AE   155.507,73 1.663.875,70 9.736,07 6.745,38 

 532.296,27 988.560,06 14.087,73  
EUROSTAR 
ATEBE   74.541,23 46.691,63 7.589,48  140.434,36 150.505,25 116.659,64 23.453,15 
∆ΟΛ DIGITAL 
AE      1.785,00     
RAMNET SHOP 
AE     17.034,73 55.685,79   42.094,57 35.047,57 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ   809.541,17 2.833.824,61 1.784,82 1.049,90 157.742,09 212.941,05 1.707,96  
ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ   295.779,01 201.341,76   1.027.922,92 943.152,26   
MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ   431.163,44 1.174.531,89  20.835,47 1.443.730,87 1.122.305,08  15.000,00 
HEARST ∆ΟΛ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ   442.780,51 556.873,05   1.558.358,27 1.491.170,67   
ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ 50 46.212,86 1.434.712,86    650.489,73  0,00 
ΜΕΛΛΟΝ 
GROUP ΑΕ 50 468.488,10 874.953,04   1.250.445,82 1.349.262,62 406,42  

ΣΥΝΟΛΟ   12.309.917,75 16.811.792,16 72.288,14 288.493,88 41.568.103,38 
 

41.905.548,37 554.148,34 934.808,93 
 

(β) ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. και Λοιπές Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ .  

Εμπορικές και Λοιπές Συμβάσεις  

Οι συναλλαγές  της Εταιρείας με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ και τις θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες του 

Ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ έχουν ως κατωτέρω (σε ευρώ) :  

ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. και Λοιπές Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ % 

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ  6.659.841,73 6.291.472,30 61.995,83 27.087,17 21.971.502,97 20.393.966,37 156.472,74 99.481,90 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  569.374,22 633.474,44 3.252,29  2.322.342,87 2.878.581,43 8.157,62 2.781,87 
ΗACHETTE  1.647.003,66 4.684.807,09   659,74 4.920.402,35 4.776.971,57   554,40 
ΜΕΛΛΟΝ 
GROUP ΑΕ 50 468.488,09 874.953,04    1.250.445,81 1.349.262,62 406,41  
ΛΙΑΠΗΣ  22.184,04 7.142,50 119.027,95 57.899,71 12.639,95 11.936,95 340.593,75 192.770,08 
ΑΝΩΣΗ  12.539,03 2.528,75    22.547,00 2.125,00    
SPORT PLUS  706.742,74 747.226,31    2.831.940,21 2.319.474,87 964,04  
ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ 50 46.212,86 1.434.712,86      650.489,73    
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 

 
2.368.223,03     6.622.582,37     

NSP RADIO 
AE 

 
1.074,71      903,12     

ΣΥΝΟΛΟ   12.501.684,11 14.676.317,29 184.276,07 85.646,62 39.955.306,65 32.382.808,53 506.594,56 295.588,25 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη  είναι σύμφωνες με την συνήθη συναλλακτική πρακτική και την υιοθετημένη 
τιμολογιακή πολιτική. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις δεν διασφαλίζονται από οποιαδήποτε εγγύηση και 
εξοφλούνται σύμφωνα με την υιοθετημένη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική. ∆εν υπήρξε ανάγκη δημιουργίας 
προβλέψεως για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης οφειλόμενων ποσών από συνδεδεμένα μέρη   
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Οι ανωτέρω «ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008» καθώς και οι 

συνημμένες επ΄ αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του 

στις   26  Φεβρουαρίου 2009. 

 

 

 

 

 Αθήνα ,  26 Φεβρουαρίου 2009 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  Μ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 
Α.∆.Τ.: Σ 095211 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ Γ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ 
Α.∆.Τ. Ξ 434012 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ 
Α.∆.Τ.: Ξ 305492 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ.: Χ  148386 

Α.Μ.013496 Α΄ΤΑΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ 
Α.∆.Τ.: Χ 214638 
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