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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 2009
18η 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 όγδοης εταιρικής χρήσεως, από 
την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεµβρίου 2009 που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς καθώς και την έκθεση ελέγχου των  ανεξάρτητων  ορκωτών 
ελεγκτών.  

Ανασκόπηση οικονοµικών  καταστάσεων  της εταιρείας  της χρήσεως 2009  - σύµφωνα µε τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς . 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας την  31 12  2009 ανήλθε σε 60,3 εκατ. ευρώ  από 
69,9 εκατ. ευρώ  το 2008. Τα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν  σε 79,9 εκατ. ευρώ  από 80,5 εκατ. ευρώ  το 
2008. 
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις την  31 12 2009 µειώθηκαν  κατά 13 εκατ. ευρώ  (15,8%) και ανήλθαν  σε 
69,4 εκατ. ευρώ  από 82,4 εκατ. ευρώ  το 2008. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 64,4 εκατ. 
ευρώ, το 93%  των  οποίων  αφορά µακροπρόθεσµο οµολογιακό  δάνειο . Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
ανέρχονται σε 23,08 εκατ. ευρώ  και το 40 %  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 2009 ανήλθαν  στο ποσό των  1.846 χιλ. ευρώ  , από 3.255 χιλ. 
ευρώ το 2008. 

Το σύνολο των  ενσώµατων  ακινητοποιήσεων  ανήλθε για το 2009 στο ποσό των  107,05 εκατ. ευρώ  από 
114,19 εκατ. ευρώ που ήταν για το έτος 2008.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης του 2009 παρουσιάζονται σαφώς βελτιωµένα σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα του 2008 και έχει επιτευχθεί σε µία περίοδο οικονοµικής ύφεσης και κρίσης και σε ένα έντονο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον µε συνεχείς µειώσεις τιµών .

Συγκεκριµένα, το 2009 οι πωλήσεις µειώθηκαν   κατά 6.3%  και ανήλθαν  στα 103,9 εκατ. ευρώ  από 110,9 
εκατ. ευρώ  και το κόστος πωλήσεων  µειώθηκε κατά 7.67%  σε 94,86 εκατ. ευρώ  από 102,74 εκατ. ευρώ. 
Αποτέλεσµα των  παραπάνω  είναι , τα µικτά αποτελέσµατα της εταιρείας να διαµορφωθούν  σε 9,05 εκατ. 
ευρώ  το 2009 έναντι 8,24 εκατ. ευρώ  το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,8 %  σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση. 

Όσο αφορά στο λειτουργικό κόστος, τα έξοδα διοικητής λειτουργίας µειώθηκαν  κατά 5,8% σε 6,83 εκατ.  
ευρώ όπως και  τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης  κατά 11,7% σε 3,31 εκατ. ευρώ.  

Τα αποτελέσµατα (ζηµίες)  προ φόρων  για τη χρήση του 2009 διαµορφώθηκαν  σε  -321,19 χιλ. ευρώ 
σηµαντικά βελτιωµένα σε σχέση µε το 2008 που ήταν ζηµίες -4.869,97 χιλ. ευρώ.

Τέλος,  τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) µετά φόρων  ανήλθαν  στα  -527,03 χιλ. ευρώ  παρουσιάζοντας 
σηµαντική βελτίωση σε  σχέση µε το 2008 που ήταν ζηµίες -4.995,43 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 2009
18η Εταιρική Χρήση

1.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2009  = 2,61

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  2008  = 2,23

2. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ

 ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  2009  = 0,41

 

ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2008  = 0,45

3. ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

'Η ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  2009  = 0,09

 

ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

'Η ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ  ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  2008  = 0,07

Επιχειρηµατικές Προοπτικές

Η  εταιρεία µας παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και την  µείωση των  πωλήσεων  συνεχίζει να κατέχει 
ένα σηµαντικό µερίδιο αγοράς στην  Ελλάδα καλύπτοντας πλήρως το φάσµα της εκτύπωσης περιοδικών  , 
εφηµερίδων  , διαφηµιστικών  και βιβλίων   από την  εισαγωγή και εµπορία χάρτου µέχρι την  τελειοποίηση ,τη 
συσκευασία και τη παράδοση στον  πελάτη ,ακολουθώντας πιστά για πολλά χρόνια µία σταθερή πολιτική 
υψηλής ποιότητας .

Στόχος της εταιρείας για το έτος 2009 ήταν  η 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 όπως και η αναθεώρηση και βελτίωση του 
Management Information System . Τα οφέλη της αυστηρής διαχείρισης κόστους ήταν  σηµαντικά και 
επιτεύχθηκαν  µε την  σηµαντική µείωση της µισθοδοσίας και των  υπερωριών  ,την  εξοικονόµηση της φύρας  
παραγωγής ,και την  µείωση δαπανών  που σε συνδυασµό µε την  βελτίωση της λειτουργικής αξιοποίησης του 
παραγωγικού εξοπλισµού είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του λειτουργικού κέρδους .  

Για το επόµενο έτος η εταιρεία  αναµένει βελτίωση της οικονοµικής της θέσης µέσω  της επιπλέον  µείωσης 
του κόστους παραγωγής και περαιτέρω  αύξησης της παραγωγικότητας όπως και σηµαντικά οφέλη από 
αξιοποίηση του Management Information System και την   βελτίωση των  παρεχόµενων  υπηρεσιών  προς τους 
πελάτες . 

Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου της 02.3.2010.

Κορωπί,  02 Μαρτίου 2010

Για το Διοικητικό Συµβούλιο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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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 

την  κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών  εσόδων, 

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 Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την  ευθύνη για την  κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών  των  Οικονοµικών 

Καταστάσεων  σύµφωνα µε τα Διεθνή 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

Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών  των  Οικονοµικών  Καταστάσεων, µε βάση τον  έλεγχό 

µας.  Διενεργήσαµε τον  έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

Διεθνή 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 

εφαρµόσθηκαν  και του εύλογου των  εκτιµήσεων  που έγιναν  από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων.
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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 Δεκεµβρίου 2009, την  χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την  ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή 

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 Διοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις,  στα πλαίσια των  οριζοµένων  από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920.      

Αθήνα, 02 Μαρτίου  2010

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  12001

ΣΟΛ ΑΕΟΕ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17531

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

ΣηµειώσειςΣηµειώσεις

2009 2008

Πωλήσεις 103.909.667,2
3

110.982.367,
40

Κόστος πωληθέντων 5 -94.859.915,55
-102.739.622,2

9

Μικτό κέρδος 9.049.751,68 8.242.745,11

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7
-6.837.635,33 -7.237.300,91

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8
-3.313.557,10 -3.702.445,30

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα 10 3.463.624,06 2.311.810,24

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 2.362.183,31 -385.190,86

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά 9
-2.756.118,52 -4.986.295,84

Έσοδα Χρηµατοοικονοµικά 72.740,25 501.514,87
Ζηµίες προ φόρων και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας -321.194,96

-4.869.971,8
3

Φόρος 11 -205.832,90 -125.465,57

Ζηµίες  χρήσεως µετά από φόρους -527.027,86
-4.995.437,4

0

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

7



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS  Α.Ε.B.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31 Δεκεµβρίου 2009
 (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ) (σε ευρώ)

Σηµειώσει
ς

Σηµειώσει
ς 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12 107.048.795,40 114.191.114,38
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 127.562,72 128.738,65

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
107.176.358,1

2
114.319.853,0

3
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα 13 20.659.484,63 26.333.243,14
Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 14 15.302.242,64 17.367.050,17
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27 23.047.197,77 24.811.601,86
Χρηµατικά διαθέσιµα 15 1.266.654,21 1.486.304,40

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 60.275.579,25 69.998.199,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
167.451.937,3

7
184.318.052,6

0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 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 -7.466.386,32 -6.939.358,46

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 79.960.260,54 80.487.288,40
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια 18 60.155.056,17 67.761.204,45
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 19 1.385.878,00 1.300.058,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 1.282.607,00 1.228.021,00
Έσοδα εποµένων χρήσεων 20 1.588.179,14 2.169.094,70

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 64.411.720,31  72.458.378,15  
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις 21 11.610.405,75 14.351.033,20
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 22 9.237.025,90 14.645.768,23
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27 439.349,37 256.564,21
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και 
δεδουλευµένα έξοδα 23 1.793.175,50 2.119.020,41

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 23.079.956,52 31.372.386,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

167.451.937,3
7

184.318.052,6
0

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

   

               2009
                                      

2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) -321.194,96 -4.869.971,83
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 8.870.104,09 8.428.940,01
Συναλλαγµατικές Διαφορές 868,44 428,95
Αποτελέσµατα (έσοδα ,έξοδα, κέρδη και ζηµιές ) επενδυτικής 
δραστηριότητας -62.446,05 -49.759,37
Προβλέψεις 85.820,00 66.229,25

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.756.118,52 4.985.557,08
Πλέον/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση / (Μείωση)  αποθεµάτων 5.673.758,51 -4.366.239,81
Μείωση απαιτήσεων 3.757.647,30 8.606.209,21

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.465.471,20
-224.845,89

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.756.118,52 -4.985.557,08

Καταβεβληµένοι φόροι -151.246,90 -125.465,57

Σύνολο εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες 14.387.839,23 7.465.524,95

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.846.282,63 -3.255.363,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 180.943,57 1.173.076,87
Τόκοι εισπραχθέντες 72.740,25 501.514,87

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
-1.592.598,81 -1.580.771,35

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων -13.014.890,61 -7.563.780,78

Σύνολο εκροών  από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -13.014.890,61
-7.563.780,78

Καθαρή µείωση  στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης -219.650,19

-1.679.027,18

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.266.654,21 1.486.304,40

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009

(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 
(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2009
(Χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεµβρίου 2009) 

(σε ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 
Καταβεβληµέ

νο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικ

ό

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατ
α

εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

1 Ιανουαρίου 2008 
(31.12.2007)

65.444.700,0
0 150.722,00 331.995,00

21.499.229,8
6

-1.943.921,0
6 85.482.725,80

Αποτέλεσµα χρήσεως - - - -

-4.995.437,4
0 -4.995.437,40

1 Ιανουαρίου 2009
(31.12.2008)

65.444.700,0
0 150.722,00 331.995,00

21.499.229,
86

-6.939.358,4
6 80.487.288,40

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 
Καταβεβληµέ

νο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο

Τακτικό 
αποθεµατικ

ό

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατ
α

εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ

1 Ιανουαρίου 2009 
(31.12.2008)

65.444.700,0
0 150.722,00 331.995,00

21.499.229,
86

-6.939.358,4
6 80.487.288,40

Αποτέλεσµα χρήσεως - - - -
-527.027,86 -527.027,86

1 Ιανουαρίου 2010
(31.12.2009)

65.444.700,0
0 150.722,00 331.995,00

21.499.229,
86

-7.466.386,3
2 79.960.260,54

           Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών  καταστάσεων
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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  ΔΟΛ  ΑΕ  εξαγόρασε το 100%  της εταιρείας «IRIS  ΑΕΒΕ».Το 

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

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

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

Φεβρουαρίου 2006 η Δηµοσιογραφικός 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 Δηµοσιογραφικός 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 

ΔΟΛ 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 Δήµος 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. Διαθέτει 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 Διοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:

Σταύρος Π. Ψυχάρης - Πρόεδρος Δ.Σ.

Φώτιος Γ. Μπόµπολας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Στέργιος Γ. Νέζης – Διευθύνων Σύµβουλος 

Νικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος - Μέλος Δ.Σ 

Νικόλαος Γ. Πεφάνης- Μέλος Δ.Σ.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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Χρήστος Σ. Πατέλης - Μέλος Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν  εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο την  02  Μαρτίου 2010 και τελούν  υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

    ΑΝΑΦΟΡΑΣ  (Δ.Π.Χ.Α.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ  

H εταιρεία υιοθέτησε κατά την  τρέχουσα χρήση τα νέα και αναθεωρηµένα  Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους ως έχουν  εκδοθεί από την  Επιτροπή Διεθνών  Λογιστικών 
Προτύπων  (IASB) και την  Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων  (Ι.F.R.I.C.) αντίστοιχα και στο βαθµό που αυτά 
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του οµίλου και ισχύουν  για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν  την  1η 
Ιανουαρίου 2009.

α. Πρότυπα και Διερµηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρµογή για την τρέχουσα χρήση

• ΔΛΠ 39  (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ΔΠΧΑ  7 (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών  µέσων  (εφαρµόζεται 
µεταγενέστερα από την 1 Ιουλίου, 2008). 

• ΔΛΠ 1  (Αναθεωρηµένο) - Παρουσίαση των  Οικονοµικών  Καταστάσεων  (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 2009 ή µετά)

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

• ΔΠΧΑ  8 - Τοµείς Δραστηριοτήτων  (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  1 Ιανουαρίου, 2009 ή 
µετά),

• ΕΔΔΠΧΑ  13  - Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών  (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  1 
Ιουλίου, 2009 ή µετά),

• ΔΛΠ 32  (Τροποποίηση) - «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) - «Παρουσίαση 
των  οικονοµικών  καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον  κάτοχο “puttable” (εφαρµογή 
στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µετά)

• ΔΠΧΑ  1  (Τροποποίηση) - «Πρώτη Υιοθέτηση των  ΔΠΧΑ» και ΔΛΠ  27 (Τροποποίηση) - «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  1η Ιανουαρίου 2009 ή 
µετά)

• ΔΠΧΑ  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)

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15  – Συµβόλαια για την  κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή µετά)

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α  16  - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµογή στις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2008 ή µετά)

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

       β.   Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι  σε ισχύ.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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Έως την  ηµεροµηνία έγκρισης αυτών  των  οικονοµικών  καταστάσεων  εκδόθηκαν  τα ακόλουθα πρότυπα και 
διερµηνείες, αλλά δεν είναι ακόµα σε ισχύ:

• ΔΛΠ 39  (Τροποποίηση) - «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ΔΠΧΑ  7 - (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών  Στοιχείων  Ενεργητικού 
(εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή µετά)

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

• ΔΠΧΑ  5 (Τροποποίηση) - «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ  1 - «Πρώτη Υιοθέτηση των  Διεθνών 
Προτύπων  Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  1η Ιουλίου 
2009 ή µετά)

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.17  «Διανοµή µη χρηµατικών  περιουσιακών  στοιχείων  στους µετόχους (εφαρµογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009 ή µετά).

• ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων  µερών» (Εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  την  1η 
Ιανουαρίου 2011 ή µετέπειτα).

Η  Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών  των  Προτύπων  και Διερµηνειών  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 2009 έως 31 Δεκεµβρίου 2009 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν  εκδοθεί από την 

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

Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB όπως  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

31.12.2009, οι οποίες εφαρµόσθηκαν  και στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 , εκτός από την  υιοθέτηση 

των νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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Αναλυτικότερα οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν  κατά την  προετοιµασία των  συνηµµένων  ετήσιων  οικονοµικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

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. Διαθέσιµα , 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 ΔΠΧΠ. 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 ΔΠΧΑ  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. 
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Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά όταν  οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και 

µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

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. Ένδειξη ανάγκης αποµείωσης δεν υπήρξε κατά την 31 Δεκεµβρίου 2009.

3.6 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίων Στοιχείων: Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις όταν :
• Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
• Υπάρχει βεβαίωση ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορηγήσεως. 

Καταχωρούνται στην  εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα µε βάση την  αρχή του 
συσχετισµού των  επιχορηγήσεων  µε τις αποσβέσεις του κόστους των  στοιχείων  που επιχορηγούν. Ήτοι επιχορηγήσεις 
που αφορούν  στοιχεία ενεργητικού απεικονίζονται ως έσοδο εποµένων  χρήσεων  και αναγνωρίζονται συστηµατικά στα 
έσοδα κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος πάγιου στοιχείου του ενεργητικού.
Όταν  η επιχορήγηση σχετίζεται µε έξοδο αναγνωρίζεται ως έσοδο στη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται ώστε να 
αντισταθµιστεί σε συστηµατική βάση το αντίστοιχο έξοδο.

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

ρευστοποίησης .  

3.8 Λογαριασµοί Απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην  εύλογη αξία τους και εν  συνεχεία αποτιµώνται 

συνεκτιµώντας την  παρούσα αξία τους υπολογιζόµενης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση λόγω  διαφοράς 

µε την  παρούσα αξία, καθώς και πρόβλεψη για τυχόν  επισφάλειες γίνεται µόνο αν  θεωρούνται σηµαντικές. Το ποσό 

της πρόβλεψης για ενδεχόµενη αποµείωση µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.

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

αξίας. Το κόστος κτήσεως των  αποθεµάτων  προσδιορίστηκει µε τη µέθοδο ”µέσου µηνιαίου σταθµικού κόστους ” σε 

αντίθεση µε την  προηγούµενη χρήση που αποτιµήθηκαν  µε τη µέθοδο FIFO, µε ασήµαντη επίπτωση στα αποτελέσµατα 

χρήσεως.

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.
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• 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 

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, ΤΣΜΕΔΕ, 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 
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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). 

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.  
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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  εταιρεία 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. 

      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 Διοίκηση 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.
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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

- Δάνεια και εισπρακτέα ποσά

3.18.1. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των Αποτελεσµάτων

Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

3.18.2. Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους

Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοιες επενδύσεις

3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

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 .

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 
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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.

2. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως «χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην 

εύλογη αξία µέσω Αποτελεσµάτων» ή «Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις».

                    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.,

3.19.Πιστωτές: Η  αρχική αποτίµηση των  πιστωτών  γίνεται στην  ονοµαστική αξία των  υποχρεώσεων. Εν 
συνεχεία αποτιµώνται στην  πραγµατική αξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εφ’ 
όσον  υπάρχει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την  ονοµαστική αξία αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα  
χρήσης.

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2009 2008

Μισθοί και Ηµεροµίσθια 10.147.054,65 11.577.099,81

Εργοδοτικές εισφορές 1.513.391,03 1.603.793,75

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (Σηµείωση 19) 384.561,14 856.900,65

Λοιπά έξοδα προσωπικού  217.611,16  250.238,99
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Σύνολο Μισθοδοσίας 12.262.617,98 14.288.033,20

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής 8.396.801,18 9.552.163,30

Ο  µέσος όρος του προσωπικού της εταιρείας κατά την  οικονοµική χρήση 2009 διαµορφώθηκε σε  304  απασχολούµενους 

ενώ για το έτος  2008 ήταν  320.  

5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2009 2008

Πρώτες και  βοηθητικές ύλες 57.607.041,21 60.055.095,06

Αναλώσιµα υλικά 2.932.944,24 2.953.618,19

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 357.450,47 472.190,74

Σύνολο (α) 60.897.435,92 63.480.903,99

Μισθοδοσία 8.396.801,18 9.552.163,30

Αµοιβές Τρίτων 14.190.860,95 16.904.876,17

Παροχές τρίτων 3.857.293,42 4.969.005,76

Αποσβέσεις 6.933.280,57 6.879.662,21

Λοιπά 584.243,51 953.010,86

Σύνολο (β) 33.962.479,63 39.258.718,30

Σύνολο (α) + (β) 94.859.915,55 102.739.622,29

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

παγίων  .

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2009 2008

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σηµείωση 12) 8.870.104,09 8.428.940,01

8.870.104,09 8.428.940,01

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος πωληθέντων 6.933.280,57 6.879.662,21

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.576.217,49 1.173.319,00

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης 360.606,03 375.958,80
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7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2009 2008

Μισθοδοσία 2.312.369,05 2.796.461,73

Αµοιβές Τρίτων 754.207,97 792.368,55

Παροχές τρίτων 1.396.366,58 1.113.594,74

Φόροι 151.641,10 173.040,40

Επισφάλειες 489.878,31 706.215,80

Αποσβέσεις 1.576.217,49 1.173.319,00

Λοιπά  156.954,83 482.300,69

Σύνολο 6.837.635,33 7.237.300,91

8. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

2009 2008

Μισθοδοσία 1.553.447,75 1.939.408,17

Αµοιβές Τρίτων 36.678,02 18.355,26

Παροχές Τρίτων 659.048,96 611.178,80

Αποσβέσεις 360.606,03 375.958,80

Λοιπά 703.776,34 757.544,27
Σύνολο  εξόδων λειτουργίας 3.313.557,10 3.702.445,30

9. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

2009 2008
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων  
(σηµείωση 18) 2.415.832,14 4.571.525,33
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
 (σηµείωση 22) 251.513,99 338.077,70

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 88.772,39 76.692,81

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 2.756.118,52 4.986.295,84

Στους τόκους περιλαµβάνεται απόσβεση αρχικού κόστους δανεισµού το ύψος της οποίας στις 31.12.2009 ανερχόταν  σε 
71.275,72 ευρώ (31.12.2008: 64.854,88 ευρώ)

10.ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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2009 2008

Έσοδα Ενοικίων 709.043,35 818.642,17

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κλπ.) 493.045,84 424.009,92

Έσοδα από απόσβεση επιχορηγήσεων 580.915,56 580.915,56

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα 1.680.619,31 488.242,59

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 3.463.624,06 2.311.810,24

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 2009

Μελλοντικές Απαιτήσεις από 
λειτουργικές µισθώσεις στις 

2008

Μέχρι ένα έτος 553.829,40 703.805,52

Από ένα µέχρι την λήξη τους (έως 2015) 1.851.607,50 3.299.303,91

Σύνολο 2.405.436,90 4.003.109,43

11.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεµβρίου 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής:

2009 2008

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 54.586,00 0,00
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας 151.246,90 125.465,57

Σύνολο φόρου 205.832,90 125.465,57

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο  αναβαλλόµενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισµούς της 31 Δεκεµβρίου 2009 και 31 Δεκεµβρίου 2008 

καθώς και στα αποτελέσµατα των  χρήσεων  που έληξαν  στις 31 Δεκεµβρίου 2009 και 31 Δεκεµβρίου 2008 αναλύεται ως 

εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

2009 2008 2009 2008
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις
Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες αξίες ως   
τεκµαρτό κόστος 4.207.331,00 4.207.331,00 0,00 1.051.832,00
Λοιπές Προβλέψεις, προσαρµογή 
ασώµατων ακινητοποιήσεων, απόσβεση 
κόστους δανεισµού 0,00 0,00 0,00 7,00

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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Προσαρµογή των αποσβέσεων των παγίων  
µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους 1.970.630,00 1.852.041,00 -118.589,00 394.914,00
Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 6.177.961,00 6.059.372,00 -118.589,00 1.446.753,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις   
Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων που δεν  
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως 
άυλα 31.381,00 49.206,00 17.825,00 -23.969,00

Αποτίµηση Κτιρίων σε εύλογες αξίες 672.969,00 672.969,00 0,00 168.242,00
Προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού 277.176,00 260.012,00 -17.164,00 48.445,00
Προσαρµογή πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων 1.239.260,00 1.268.161,00 28.901,00 257.401,00
Λοιπές Προβλέψεις 0,00 500.020,00 500.020,00 0,00
Χρήση µέρος αφορολόγητου ποσού ν.
2601 0,00 0,00 1.500.000,00
Φορολογικά εκπεστέες ζηµιές 2.558.325,00 1.949.334,00 -608.991,00 -534.400,00
Λοιπά στοιχεία 116.243,00 131.649,00 15.406,00 31.034,00
Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές  
απαιτήσεις 4.895.354,00 4.831.351,00 -64.003,00 1.446.753,00
Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση 1.282.607,00 1.228.021,00  

Αναβαλλόµενος φόρος στα 
αποτελέσµατα χρήσεως -54.586,00

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

πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόµενες ζηµιές ύψους 892.470,52 € (7,8%  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.  ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε ευρώ)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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 Υπόλοιπο ενάρξεως 
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

 Προσθήκες (+) 
 356.920,80 595.125,03 189.749,45 245.740,45 458.746,90 1.846.282,63

 Μειώσεις   / Μεταφορές   (-) 
 33.116,50 -52.142,30 -168.035,52 -3.214,64 -525.399,50 -715.675,46

 Αξία Κτήσεως 
36.564.096,01 39.289.456,39 94.349.068,35 1.362.275,23 2.655.286,62 582.543,15 174.802.725,75

 Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2009  4.802.507,17 51.479.788,56 1.152.390,26 2.046.318,21 0,00 59.481.004,20
 Αποσβέσεις χρήσεως  981.034,57 7.651.993,64 74.091,42 162.984,46 8.870.104,09

 Αποσβέσεις µεταφεροµένων 
  -415.076,04 -166.330,29 -15.771,61 -597.177,94

 Σωρευµένες Αποσβέσεις 
31.12.2009 0,00 5.783.541,74 58.716.706,16 1.060.151,39 2.193.531,06 0,00 67.753.930,35

 Καθαρή αναπόσβεστη αξία  
31.12.2009

36.564.096,01 33.505.914,65 35.632.362,19 302.123,84 461.755,56 582.543,15 107.048.795,40

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(σε ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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

Την 31 Δεκεµβρίου 2009 δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2009 2008

Εµπορεύµατα 4.599,33 4.994,33

Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή- υποπροϊόντα & υπολείµµατα 739.872,18 812.114,27
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη 
συσκευασίας 16.484.127,05 20.799.777,31

Αποθέµατα υπό παραλαβή 3.430.886,07 4.716.357,23

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
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Σύνολο 20.659.484,63 26.333.243,14

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

παραληφθείσες εντός της επόµενης χρήσης . 

Στο κόστος πωληθέντων της χρήσεως 2009  περιλαµβάνεται αξία αναλώσεων αποθεµάτων ως κάτωθι:

Πρώτες και  βοηθητικές ύλες 57.607.041,21

Αναλώσιµα υλικά 2.932.944,24

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 357.450,47

Σύνολο 60.897.435,92

14.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2009 2008

Πελάτες εσωτερικού 6.959.998,56 9.219.997,99

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες και γραµµάτια εισπρακτέα 9.979.157,04 13.338.767,68

Πελάτες εξωτερικού 664,16 107.473,73

Γραµµάτια εισπρακτέα 93.693,18 95.213,42

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 17.033.512,94 22.761.452,82

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.900.207,17 8.536.745,23

11.133.305,77 14.224.707,59

Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι 3.333.621,38 2.799.698,30

Δεδουλευµένα έσοδα 175.620,36 0,00

Προπληρωµένα έξοδα 25.326,02 16.255,62

Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασµού 12.023,77 2.396,93

Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού 232.032,51 240.272,51

Λοιπά 126,90 83.719,22

Χρεώστες Διάφοροι 390.185,93 0,00

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων 4.168.936,87 3.142.342,58
Γενικό σύνολο εµπορικών απαιτήσεων και λοιπών βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων 15.302.242,64 17.367.050,17

Η ανάλυση των επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής :

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2009 2008

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έναρξης χρήσης 8.536.745,23 7.830.529,43

Επιπλέον πρόσθετη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως 489.878,31 706.215,80
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Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (3.126.416,37) 0,00

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 5.900.207,17 8.536.745,23

Η διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους .

15.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

2009 2008

Ταµείο 11.231,46 13.269,29

Καταθέσεις σε τράπεζες   

 -Όψεως 1.255.422,75 1.473.035,11

Σύνολο 1.266.654,21 1.486.304,40

Οι καταθέσεις τραπεζών  είναι εκφρασµένες  σε ευρώ. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που 

βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων  τραπεζών. Η  λογιστική αξία των  χρηµατοοικονοµικών  διαθεσίµων  προσεγγίζει 

την εύλογη αξία τους .

16.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Tην  31  Δεκεµβρίου 2009, 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

2009 2008

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: 2009 2008

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

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
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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. 

18.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

2009 2008

Οµολογιακό δάνειο 67.832.480,17 75.438.628,45
Μείον: Δόσεις µακροπροθέσµων δανείων πληρωτέες την επόµενη 
χρήση (σηµ. 22) (7.677.424,00) (7.677.424,00)

Γενικό Σύνολο 60.155.056,17 67.761.204,45

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι πληρωτέα ως εξής:

2009 2008

Πληρωτέα  στην επόµενη χρήση 7.677.424,00 7.677.424,00

Πληρωτέα  από  1-5  έτη 30.709.696,00 38.387.120,00

Πληρωτέα  µετά από  5  έτη 29.445.360,17 29.374.084,45

Σύνολο 67.832.480,17 75.438.628,45

Οµολογιακό  δάνειο

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ)  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ)  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
(ETERIKA PLC 35,3%, EPIHIRO PLC 35.3%, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29.4%)
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ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE

Ποσό Δανείου – EUR 85.000.000,00 €

Διάρκεια Δανείου 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
Επιτόκιο – περιθώριο

(Αλλαγή περιθωρίου από 1% σε 1,5% τον Νοέµβριο 2008)
(Αλλαγή περιθωρίου από 1,5% σε 2%τον Νοέµβριο 2009 και για ένα έτος)

Επιτόκιο : Spread πλέον EURIBOR 3 µήνου

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 .

19.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2009 2008

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.385.878,00 1.300.058,00

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 

Δεκεµβρίου 2009 και 2008 έχει ως εξής :

Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ΔΛΠ 19 2009 2008
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.284.373,00 1.284.373,00
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 101.505,00 15.685,00
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 1.385.878,00 1.300.058,00

 
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
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Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 117.295,00 146.711,00
Τόκος στην υποχρέωση 69.000,00 71.613,00
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 198.236,00 631.227,00
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) 0,00 7.349,00
Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 384.531,00 856.900,00
Κόστος επιπλέον παροχών 0,00 0,00

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 384.531,00 856.900,00
 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον 
ισολογισµό  
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.300.058,00 1.233.829,00
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -298.711,00 -790.671,00
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 384.531,00 856.900,00

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.385.878,00 1.300.058,00

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

προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης) έχουν ως εξής: 

2009 2008

Επιτόκιο χρηµατοδότησης 5,10% 4,80%

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 4,00% 3,50%

Πληθωρισµός 2,50% 2,50%

Δεν υφίσταται πρόγραµµα χρηµατοδότησης των ανωτέρω υποχρεώσεων 

20.  ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Τα έσοδα εποµένων χρήσεων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις για πάγια στοιχεία. 

2009 2008

Υπόλοιπο Έναρξης 2.169.094,70 2.750.010,26

Μείον : Αποσβέσεις 580.915,56 580.915,56

Υπόλοιπο Λήξης 1.588.179,14 2.169.094,70

21.   ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2008 2008

Προµηθευτές εσωτερικού 5.343.303,13 6.513.489,88

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
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Προµηθευτές εξωτερικού 5.176.942,29 7.109.299,02

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 1.090.160,33 728.244,30

Σύνολο 11.610.405,75 14.351.033,20
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους .Η εταιρεία διαθέτει πολιτική διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων ώστε να ανταποκρίνεται εντός των πιστοληπτικών περιόδων που είναι για το 2009 129 ηµέρες . 

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:

  2009 2008

Διαθέσιµα πιστωτικά όρια 25.000.000,00 29.000.000,00

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα 23.440.398,10 22.031.655,77

1.559.601,90 6.968.344,23
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες εντός δώδεκα 
µηνών (σηµ. 18) 7.677.424,00 7.677.424,00

Σύνολο 9.237.025,90 14.645.768,23

Οι τόκοι των  βραχυπροθέσµων  δανείων  ανήλθαν  συνολικά σε 251.513,99 ευρώ  για την  περίοδο που έληξε την  31 

Δεκεµβρίου 2009 και σε 338.077,70 ευρώ  για την  περίοδο που έληξε την  31η Δεκεµβρίου 2008 και περιλαµβάνεται στα 

έξοδα τόκων στην επισυναπτόµενη ετήσια κατάσταση αποτελεσµάτων.

23.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2009 2008
Προκαταβολές πελατών 47.023,02 57.563,45

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι 305.530,50 452.272,91

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 464.066,15 511.047,66

Δεδουλευµένα έξοδα 740.530,05 905.643,44

Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασµοί  & Πιστωτές Διάφοροι  236.025,78 192.492,95

Σύνολο 1.793.175,50 2.119.020,41

24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

µισθώσεων αυτοκινήτων   αναλύονται ως κάτωθι :
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Μελλοντικές Δεσµεύσεις από 
λειτουργικές µισθώσεις  2009

Μελλοντικές Δεσµεύσεις από 
λειτουργικές µισθώσεις 2008

Μέχρι ένα έτος
59.201,52 56.736,92

Από ένα µέχρι πέντε έτη
38.079,26 69.624,70

Σύνολο 97.280,78 126.361,62

(β)  Ανέλεγκτες  φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν  έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2009 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 892 χιλ ευρώ  στις συνηµµένες  

οικονοµικές καταστάσεις.. 

 

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

καταβολή πρόσθετων  εισφορών  σε ασφαλιστικό ταµείο, ποσού 3,050 εκατ. Ευρώ  περίπου και η εκδίκαση προσφυγής 

ενώπιον  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  για καταβολή πρόσθετων  εισφορών  σε ασφαλιστικό ταµείο, ποσού 

3,064 εκατ. ευρώ  περίπου. Για τις προσφυγές αυτές, µε βάση την  επιστολή του Νοµικού Συµβούλου, εκτιµάται ότι 

δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση της εταιρείας.

(δ)  Εµπράγµατα  Βάρη και Εξασφαλίσεις : Την  31 Δεκεµβρίου 2009 δεν  υπήρχαν  εµπράγµατα βάρη επί αγροτεµάχιων 

και στα επ΄ αυτών κτίσµατα.

25.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα µεταγενέστερα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την 31.12.2009, ηµεροµηνία ισολογισµού, και έως την
02.03.2010, ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας, έχουν ως ακολούθως:  

Με πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου την 19-1-2010 η εταιρεία αποφάσισε την τροποποίηση του οµολογιακού δανείου 
ονοµαστικής αξίας 85.000.000,00 € µε αριθµό σύµβασης 0407055722/27.07.2007 και προχώρησε στην υπογραφή 
πρόσθετης πράξης την 8 Φεβρουαρίου 2010 µε βασική τροποποίηση την µείωση του περιθωρίου –spread από 2% 
σε 1% αρχής γενοµένης από Νοέµβριο 2010 και έως τη λήξη του δανείου .
                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 31.12.2009

  

2009 2008
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Κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

·         Εισπρακτέα ποσά 39.616.094,62 43.664.956,43

(περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα)  

·         Διαθέσιµα προς πώληση                

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

·         Κόστος ανειληµµένων πληρωµών  

          (περιλαµβανοµένων δανείων)
 
84.110.322,19 99.542.649,09

       
              
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.

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  η παγκόσµια τάση των επιτοκίων είναι φθίνουσα σε περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης . 

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 
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συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισµού και η άµεση αντίδραση στις διακυµάνσεις πρόβλεψης και πραγµατικότητας 
επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταµειακών εισροών και εκροών.

Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Η εταιρεία  διαχειρίζονται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι θα εξακολουθήσουν να είναι βιώσιµοι, 
µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η 
κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από δανεισµό, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια των  
µετόχων  της εταιρείας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεµατικά και ζηµίες . 
Η διοίκηση της εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 
κεφαλαίου.

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

31.12.2009 31.12.2008
Δάνεια τραπεζών 69.392.082,07 82.406.972,68
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα -1.266.654,21 -1.486.304,40

Καθαρό χρέος 68.125.427,86 80.920.668,28

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 79.960.260,54 80.487.288,40
Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,85 1,00

27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

2009 2008
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 76.875.227,94 81.523.410,02

Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 1.130.417,18 1.060.742,90

Γ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησηςΓ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησηςΓ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησηςΓ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 938.158,48 965.496,24

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2009 2008

α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 23.047.197,78 24.811.601,86
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24
β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 439.349,37 256.564,21

(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  ΔΟΛ  ΑΕ και τις θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες του 

Οµίλου ΔΟΛ έχουν ως κατωτέρω (σε ευρώ) : 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ %
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΩΝΥΜΙΑ %

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

ΔΟΛ  AE  7.650.806,45 9.456.008,13 36.006,44 36.143,04 29.168.999,90 34.971.797,97 364.109,56 379.192,02 

MULTIMEDIA Α.Ε.  17.861,39 155.507,73 10.259,67 9.736,07 95.248,72 532.296,27 18.178,72 14.087,73 

EUROSTAR 
ATEBE  90.902,02 74.541,23  7.589,48 89.754,34 140.434,36 12.573,60 116.659,64 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ  757.661,09 809.541,17 1.668,35 1.784,82 51.293,24 157.742,09 1.596,51 1.707,96 

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ  240.348,90 295.779,01   869.898,55 1.027.922,92   

ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΥΝ/ΚΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 324.161,08 431.163,44   1.137.439,32 1.443.730,87   

HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ  377.570,63 442.780,51   1.384.735,34 1.558.358,27   

ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ 50 46.212,86 46.212,86       

ΜΕΛΛΟΝ GROUP 
ΑΕ 50 313.354,20 468.488,10   1.385.216,84 1.250.445,82  406,42 

ΑΡΓΟΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΥΠΟΥ ΑΕ

     67.729,75    

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 50 152.133,66 128.207,32    6.902,03   

ΣΥΝΟΛΟ  
10.025.871,28 12.332.943,42 47.934,46 55.253,41 34.296.416,00 41.141.069,40 396.458,39 512.053,77 

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ %
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΩΝΥΜΙΑ %

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ  5.693.644,68 6.659.841,73 154.751,87 61.995,83 19.777.350,66 21.971.502,97 182.470,62 156.472,74 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  386.362,01 569.374,22 14.186,82 3.252,29 2.113.344,79 2.322.342,87 10.160,86 8.157,62 

PEGASUS MAG  1.412.908,53 1.647.003,66   4.310.180,11 4.920.402,35   

ΜΕΛΛΟΝ GROUP 
ΑΕ 50 313.354,20 468.488,10   1.385.216,84 1.250.445,82  406,42 

ΛΙΑΠΗΣ  23.585,40 22.184,04 222.476,22 119.027,95 23.712,00 12.639,95 541.327,31 340.593,75 

ΑΝΩΣΗ  9.076,90 12.539,03   13.851,07 22.547,00   

SPORT PLUS  638.642,84 706.742,74   2.577.593,62 2.831.940,21  964,04 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ 50 46.212,86 46.212,86       

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  4.345.405,42 2.368.223,03   12.309.833,10 6.622.582,37   

NSP RADIO AE   1.074,71    903,12   

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 50 152.133,66 128.207,32   67.729,75 6.902,03   

ΣΥΝΟΛΟ  13.021.326,50 12.629.891,44 391.414,91 184.276,07 42.578.811,94 39.962.208,69 733.958,79 506.594,57 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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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. Δεν  υπήρξε ανάγκη δηµιουργίας 
προβλέψεως για ενδεχόµενη αδυναµία είσπραξης οφειλόµενων ποσών από συνδεδεµένα µέρη  

Οι ανωτέρω  «ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009» 

καθώς  και οι συνηµµένες  επ΄ αυτών  «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» εγκρίθηκαν  από το Διοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις   02 Μαρτίου 2010.

 Αθήνα ,  02 Μαρτίου 2010

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  IRIS  Α.Ε.B.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΗΝ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009

(Ποσά σε ευρώ)
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ξ 305492

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ


