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ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεηαι όηι οι ζςνηµµένερ Δηήζιερ Οικονοµικέρ Καηαζηάζειρ είναι εκείνερ πος εγκπίθηκαν από ηο ∆ιοικηηικό 

Σςµβούλιο ηος " ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε." ηην 30η Αππιλίος  2010 και έσοςν δημοζιοποιηθεί μέζω 

ηος ηύπος. Δπιζημαίνεηαι όηι ηα δηµοζιεςθένηα ζηον ηύπο ζςνοπηικά οικονοµικά ζηοισεία ζηοσεύοςν ζηο να παπάζσοςν ζηον 

αναγνώζηη οπιζµένα γενικά οικονοµικά ζηοισεία αλλά δεν παπέσοςν ηην ολοκληπωµένη εικόνα ηηρ οικονοµικήρ θέζηρ και 

ηων αποηελεζµάηων ηηρ Δηαιπείαρ, ζύμθωνα µε ηα Γιεθνή Ππόηςπα Χπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρρ. Δπίζηρ επιζημαίνεηαι 

όηι, σάπιν απλοποίηζηρ, ζηα δηµοζιεςθένηα ζηον ηύπο ζςνοπηικά οικονοµικά ζηοισεία έσοςν γίνει οπιζµένερ ζςµπηύξειρ και 

ανακαηαηάξειρ κονδςλίων. 

 

 

Σπάηοςλαρ Ιωάννηρ  

Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος 

 

 

Γεζύλλαρ Αλέξανδπορ  

Γιεςθύνων Σύμβοςλορ 
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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΔΡΚΤΡΑ Α.Δ. 

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ 1.1.2009-31.12.2009 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

Ζ Δηαηξεία, έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006, ηεξνχζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη εηνίκαδε ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν 2190/1920 θαη ηελ ηζρχνπζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη εθεμήο, φπσο νξίδεη ν Νφκνο 3429/2005, ε 

Δηαηξεία ζπληάζζεη ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Όπσο φκσο έρεη ην 

δηθαίσκα, εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα θαη αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, νη θνξνινγηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνζαξκφδνληαη θαη 

αλακνξθψλνληαη κέζσ εμσινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ – ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Καησηέξσ επηζπκνχκε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηελ εμέιημε νξηζκέλσλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ηνπ Πίλαθα Γηάζεζεο 

Απνηειεζκάησλ κε ηηο απαξαίηεηεο θαηά ηελ θξίζε καο δηεπθξηλίζεηο. Μέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή 

επηζθφπεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ θαη ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, πξνθχπηεη αβίαζηα ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ε εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ  

 

Ζ κείσζε  ηνπ αλαπφζβεζηνπ ππνινίπνπ ησλ «Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ» θαηά  272.402 € (20%), 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεησκέλεο  επελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηά ηελ  ηξέρνπζα ρξήζε 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

Ζ κείσζε  ησλ «Μεηξεηψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ » θαηά 937.243 € ήηνη θαηά 24% , 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειαθξά κείσζε πνπ παξνπζίαζε  ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, ζηελ 

θαηαβνιή απμεκέλσλ θφξσλ θαη κεξηζκάησλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ζηελ κείσζε ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ . 

http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=5441
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 Σν «Τπφινηπν Κεξδψλ πξν Φφξσλ » αλήιζε ζε  729.052 € ππεξβαίλνληαο θάζε αληίζηνηρν κέγεζνο  

πξνεγνχκελσλ  ρξήζεσλ.  

Ζ κείσζε   ησλ «Μαθξνπξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ» θαηά 206.880 € ήηνη 19 % ζε ζρέζε κε ην 2008, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ αληηζηνηρνχλησλ επηρνξεγήζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ζηηο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο. 

Ζ κείσζε  ησλ «Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ» θαηά 1.149.857 ήηνη 50%, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

κείσζε  ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ  ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ππνινίπσλ 

πξνκεζεπηψλ  θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο πξν θφξσλ ζηελ παξνχζα ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 

729.052 € έλαληη θεξδψλ 684.606 € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (αχμεζε θεξδψλ θαηά 44.446€). 

Ζ ζπλνιηθή αχμεζε   ηνπ «απνηειέζκαηνο ζπλήζσλ εξγαζηψλ » θαηά 6,50 %, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο  

εμήο επηκέξνπο ηνκεαθέο δηαθπκάλζεηο  : 

- Μείσζε εζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ππεξεζηψλ ιηκέλνο θαηά 7,20% πεξίπνπ 

- Αχμεζε κηζζσκάησλ ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ  θαζψο θαη πξνζηίκσλ ζηάζκεπζεο 

θαηά 9,45 % πεξίπνπ 

- Μείσζε  ησλ ινηπψλ εζφδσλ  θαηά 41,86 % πεξίπνπ.  

 

Ζ κείσζε  ηνπ «θφζηνπο πσιήζεσλ» θαηά 3,20%, νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ινηπψλ 

ακνηβψλ  θαη ησλ γεληθψλ εμφδσλ. 

Σα «ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα» απμήζεθαλ  θαηά 25,32 %, ιφγσ  αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εζφδνπ ησλ 

κηζζσκάησλ απφ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη απφ θαηάιεςε δεκφζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ εζφδσλ απφ 

ηε ιεηηνπξγία parking αιιά θαη ηαπηφρξνλεο κείσζεο ησλ εζφδσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ησλ 

επηρνξεγήζεσλ  . 

Ζ κείσζε  ησλ «εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο» θαηά 10,46 % νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε  ησλ 

αλαινγνχλησλ ζηε δηνίθεζε ακνηβψλ ηξίησλ. 
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Ζ αχμεζε  ησλ «εμφδσλ ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο» θαηά 21,53 %, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε  (ζε 

απφιπηεο ηηκέο) ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιεηψλ. 

Σα «Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα» αθνξνχλ θπξίσο ηφθνπο θαηαζέζεσλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 129,76%. 

   

Σα θέξδε  κεηά απφ θφξνπο θαη άιια βάξε γηα ηε ρξήζε 2009 αλέξρνληαη ζε 438.957,00 €. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζαο θαιεί λα εγθξίλεηε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε 

Υξήζε 2009, δειαδή ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ηνλ Πίλαθα 

Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ην ζπλεκκέλν Πξνζάξηεκα. 

 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2009, ζαο παξαζέηνπκε 

ηνπο παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο: 

 

Αξηζκνδείθηεο Σχπνο 2009 2008 

    

Γεληθή Ρεπζηφηεηα 
Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο + Απνζέκαηα 

3,66 2,17 
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

    

Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 
Μηθηά Κέξδε Υξήζεσο 

16,83 % 20,00% 
Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο 

    

Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 
Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε 

25,65% 22,00% 
Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο 

    

Απνδνηηθφηεηα Απαζρνινχκελσλ 

Κεθαιαίσλ 

Καζαξά Κέξδε Δθκεηαιι.+Υξεκαη. Δμνδα 
19% 20,00% 

πλνιηθά Απαζρνιεκέλα Κεθάιαηα 

    

Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε 

17,50% 14,00% 
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

    

Γηάξζξσζε Κεθαιαίσλ 
Mεηνρηθφ Κεθάιαην 

72% 78% 
Ίδηα Κεθάιαηα 

    

Κάιπςε Σφθσλ 
Καζαξά Κέξδε πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ 

- - 
χλνιν Σφθσλ 

    

Κέξδε  αλά Μεηνρή 
χλνιν Καζαξψλ Κεξδψλ  Υξήζεσο 

438.597 457.072 
Μέζνο Αξηζκφο Μεηνρψλ 
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ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

Απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θιεηφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 2009 ήηνη ηελ 31/12/2009 έσο 

ζήκεξα, δελ έρνπλ ζπκβεί γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

εηαηξείαο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεκίεο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο έθζεζήο καο. 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ – ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σν 2010 αλακέλεηαη ζηαζηκφηεηα  ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα βαζηζζεί ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα δηεχξπλζε ησλ πειαηψλ θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο.   

ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

ηελ αγνξά πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Σν 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.   

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, δηφηη νη ζπλαιιαγέο ηεο 

είλαη ζε €. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη νπζηαζηηθά ζε θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ θαζψο δελ έρεη δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο 

Κίλδπλνο ηηκήο 

Αλαθνξηθά κε ην θίλδπλν ηηκψλ ε εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ην θφζηνο. 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε, επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 
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Σν θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ, ην νπνίν ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ ηακηαθά δηαζέζηκα, 

ππεξβαίλεη θαηά 271% ησλ βξαρπρξφλησλ Τπνρξεψζεσλ ηηο 31/12/2009. Καηά ζπλέπεηα δελ ζπληξέρεη 

ζνβαξφο ιφγνο χπαξμεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηελ εηαηξεία. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Πηζηεχνληαο φηη ε πνξεία ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θαινχκε ηελ Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνχ έιεμε  ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, λα απαιιάμεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε θαη λα νξίζεη ηνπο ειεγθηέο ηεο ρξήζεσο 2010. 

 

Κέξθπξα, 30 Απξηιίνπ 2010 

Με ηηκή, 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

Αιέμαλδξνο Γεζχιιαο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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Έκθερη Ελέγυξσ Αμενάοςηςξσ Οοκωςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή 

Ποξπ ςξσπ Μεςόυξσπ ςηπ Εςαιοείαπ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με διακοιςικό ςίςλξ «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» 

 

Έκθερη επί ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ 

 

Ελέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Εςαιοείαπ «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» πξσ 

απξςελξύμςαι από ςξμ ςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2009, ςιπ 

καςαρςάρειπ ρσμξλικξύ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλώμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακώμ οξώμ ςηπ 

υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθώπ και ςημ πεοίληφη ρημαμςικώμ λξγιρςικώμ 

αουώμ και μεθόδχμ και ςιπ λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ. 

 

Εσθύμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ 

 

Η διξίκηρη είμαι σπεύθσμη για ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ασςώμ ςχμ 

ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, 

όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη, όπχπ και για εκείμεπ ςιπ 

ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ ώρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή 

η καςάοςιρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ από ξσριώδη αμακοίβεια, πξσ 

ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. 

 

Εσθύμη ςξσ Ελεγκςή 

 

Η δική μαπ εσθύμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμώμη επί ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ με 

βάρη ςξμ έλεγυό μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα 

Ελέγυξσ. Τα ποόςσπα ασςά απαιςξύμ μα ρσμμξοτχμόμαρςε με καμόμεπ δεξμςξλξγίαπ, 

καθώπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξύμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπό ςημ απόκςηρη εύλξγηπ 

διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη 

αμακοίβεια. Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριώμ για ςημ απόκςηρη 

ελεγκςικώμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ. Οι επιλεγόμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή 

πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδύμχμ ξσριώδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ ξικξμξμικώμ 

καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Καςά ςη διεμέογεια ασςώμ ςχμ 

εκςιμήρεχμ κιμδύμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπό 

Παηεζίσλ 81 & Φέυδελ 
Αζήλα, 104 34 

Τειέθσλα: [+30] 210 
8894300 
Τειέηππν: [+30] 210 8212876 
Web Site: www.bdo.com.gr 
 

  Maroussi GR-151 24 

  Telephone: [+301] 6122366 

 

BDO Οξθωηνί Διεγθηέο  ΑΔ 

http://www.bdo.com.gr/
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ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ και όυι με ρκξπό ςημ 

έκτοαρη γμώμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ ερχςεοικώμ δικλείδχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ο 

έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ανιξλόγηρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ 

και μεθόδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εύλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ από ςη 

διξίκηρη, καθώπ και ανιξλόγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ 

καςαρςάρεχμ. Πιρςεύξσμε όςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοώρει είμαι 

επαοκή και καςάλληλα για ςη θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμώμηπ. 

 

Γμώμη 

 

Καςά ςη γμώμη μαπ, ξι ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από 

κάθε ξσριώδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Εςαιοείαπ, καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2009, ςη 

υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ 

ημεοξμημία ασςή, ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ 

ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 

Αματξοά επί άλλωμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ θεμάςωμ 

 

Επαληθεύραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ ςξσ 

Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςα πλαίρια ςχμ 

ξοιζόμεμχμ από ςα άοθοα 43α και 37 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αθήμα, 18 Μαΐξσ 2010 

Ο Οοκωςόπ Ελεγκςήπ Λξγιρςήπ 

BDO Οοκωςξί Ελεγκςέπ Α.Ε. 
 

Παςηρίωμ 81 & Χέϋδεμ, 104 34 Αθήμα Εσθύμιξπ Χο. Αμαγμώρςξσ 

Α.Μ. ΟΕΛ 111 

 

Α.Μ. ΟΕΛ 12781 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 

 

 εκεηώζεηο 
1/1-

31/12/2009 
  

1/1-
31/12/2008 

Έζνδα  6 2.841.572   3.062.034  

Κφζηνο πσιήζεσλ 7 (2.363.555)   (2.441.455) 

Μηθηό θέξδνο  478.017   620.579  

Άιια έζνδα 8 861.497   687.415  

Κφζηνο δηάζεζεο 9 (372.935)  (306.857) 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 10 (312.696)  (349.246) 

Φξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν 12 75.169    32.715  

Κέξδε πξν θόξωλ  729.052   684.606  

Φφξνο εηζνδήκαηνο 13 (290.455)   (227.534) 

Κέξδε κεηά από θόξνπο  438.597   457.072  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ζςνημμένερ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο ημήμα ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 

 εκεηώζεηο 31/12/2009   31/12/2008 

Μη κυκλουορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 14 1.073.589   1.345.991  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 15 269.808   256.330  

Σύνολο μη κυκλουορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  

 1.343.397   1.602.321  

     

Κπθινθνξνύλ Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Εκπνξηθέο απαηηήζεηο 16 653.886   700.795  

Λνηπέο Απαηηήζεηο & Πξνθαηαβνιέο 16 597.319   424.360  

Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 2.883.880   3.821.123  

Σύνολο κυκλουορούντων περιουσιακών στοιχείων  4.135.085   4.946.278  

     

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ  5.478.481   6.548.599  

     

Καζαξή ζέζε & ππνρξεώζεηο     

Καζαξή ζέζε     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 2.500.206   2.500.206  

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 19 239.643   217.713  

Υπφινηπν θεξδψλ (δεκηψλ) εηο λέν  745.117   480.426  

ύλνιν Ιδίωλ θεθαιαίωλ  3.484.966   3.198.345  

     

Τπνρξεώζεηο     

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 20 209.920   190.609  

Πξφβιεςε αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ 21 161.516   189.089  

Κξαηηθέο Επηρνξεγήζεηο Παγίσλ 22 494.780   693.398  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  866.216   1.073.096  

     

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 23 511.157   1.223.737  

Υπνρξεψζεηο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο 23 296.579   303.504  

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 23 319.564   749.916  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.127.300   2.277.157  

     

ύλνιν ππνρξεώζεωλ  1.993.516   3.350.254  

     

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο & ππνρξεώζεωλ  5.478.481   6.548.599  

 

 

 

 

Οι ζςνημμένερ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο ημήμα ηων οικονομικών καηαζηάζεων
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Σαθηηθό 
Απνζεκαηηθό 

Δηδηθά 
απνζεκαηηθά 

Τπόινηπν εηο 
λέν 

ύλνιν 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 2.500.206 69.235 115.000 87.434 2.771.875 

Κέξδνο ρξήζεσο 2008 κεηά απφ θφξνπο 0  0 457.072 457.072 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά  33.478  (33.478) 0 

Μέξηζκα ρξήζεσο 2007 απνδνζέλ ζηε ρξήζε 2008 0   0 (30.601) (30.601) 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008  2.500.206 102.713 115.000 480.426 3.198.345 

Κέξδε ρξήζεσο 2009 κεηά απφ θφξνπο    438.597 438.597 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά  21.930  (21.930) 0 

Μέξηζκα ρξήζεσο 2008 απνδνζέλ ζηε ρξήζε 2009       (151.976) (151.976) 

Τπόινηπα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 2.500.206 124.643 115.000 745.117 3.484.966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ζςνημμένερ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο ημήμα ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

Κέξθπξα, 30 Απξηιίνπ 2010 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

   

   

ΠΑΣΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΤΛΛΑ ΣΔΦΑΝΟ ΣΤΥΗΡΟ 

Α.Γ.Σ. Υ 508380 Α.Γ.Σ. ΑΔ 294492 Α.Α.Φ. Α' ΣΑΞΗ 48512/2006 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  31.12.2009   31.12.2008 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Κέξδε πξν Φόξωλ (ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο) 

 729.052    684.606  

Πιένλ/(Μείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

 310.594   201.034  

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ  (198.618)  (24.943) 

Έζνδα απφ επελδχζεηο / Πηζησηηθνί ηφθνη  (78.192)  (125.586) 

Φξεσζηηθνί ηφθνη  3.022   2.944  

Έζνδα απφ κε ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  (25.075)  0  

Πξνβιέςεηο  409.311   270.679  

Πξνβιέςεηο αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ  23.750   13.114  

Πιένλ/(Μείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

Μείσζε/(Αχμεζε) Εκπνξηθψλ Απαηηήζεσλ   (343.091)  (448.930) 

Μείσζε/(Αχμεζε) Λνηπψλ Απαηηήζεσλ   46.919   (96.675) 

(Μείσζε)/Αχμεζε Εκπνξηθψλ Υπνρξεψζεσλ   (547.708)  903.865  

(Μείσζε)/Αχμεζε Λνηπψλ Υπνρξεψζεσλ (πιελ 
δαλεηαθψλ) 

 (595.223)  91.755  

Καηαβνιέο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  (36.111)  (57.152) 

   (301.370)  1.414.710  

Λνηπνί Τφθνη Εηζπξαρζέληεο  78.192   125.586  

Λνηπνί Τφθνη Πιεξσζέληεο  (3.022)  (2.944) 

Φφξνη Εηζνδήκαηνο πνπ πιεξψζεθαλ (ηξέρνλ έηνο)  (511.738)  (390.048) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) 

 (737.938)  1.147.304  

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (38.192)  (738.680) 

Εηζπξάμεηο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  0   718.342  

Εηζπξάμεηο απφ πξντφλ εθθαζάξηζεο ζπκκεηνρήο  (9.136)  0  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) 

 (47.328)  (20.339) 

     

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  (151.976)   (30.601) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

 (151.976)  (30.601) 

Καζαξή (Μείωζε)/Αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 

 (937.243)   1.096.364  

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα έλαξμεο 
ρξήζεο  

 3.821.123    2.724.759  

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο   2.883.880    3.821.123  

 

Οι ζςνημμένερ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο ημήμα ηων οικονομικών καηαζηάζεων 
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1. Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (ή ε "Δηαηξεία") 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν ησλ βνεζεηηθψλ θαη ζπλαθψλ πξνο ηηο 

κεηαθνξέο δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. 

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, νρεκάησλ θαη θνξηίσλ. Ζ αλαβάζκηζε 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ θαη ε κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα Κεξθχξαο. 

 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Κέξθπξα ζην Νέν Ληκέλα ζηελ ζέζε Νένο Δπηβαηηθφο 

ηαζκφο , Σ.Κ. 49100. 

 

Ζ Δηαηξεία ηειεί ππφ ηελ  επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2932/01 (Α 145) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ζηελ ζπλέρεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ 

2987/02 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ 2987/02 (Α 27), ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 3153/03 ( Α 

153) θαη ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λφκνπ 3274/04  (Α 195) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ  λφκνπ  πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 2190/1920.  Ζ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. είλαη 

αλψλπκε εηαηξία θνηλήο σθειείαο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

ιεηηνπξγεί θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. 

 

ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο, εηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε 

ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα Κεξθχξαο.  

  Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, νρεκάησλ 

θαη θνξηίσλ. 

  Ζ εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο.  

 Ζ αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, κειεηψλ θαη έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή. 

 Ζ αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθφ έξγν.  

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κέζσ ηερλνινγηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ εθζπρξνληζκνχ. 

 Ζ κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα. 

 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο. 
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2. Βάζε χληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ζην εμήο ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηε Μφληκε Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη 

ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 2.  

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο. 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1/1-31/12/2009 εγθξίζεθαλ πξνο 

δεκνζηνπνίεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30
ε 

Απξηιίνπ  2010. Σέινο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη εθπεθξαζκέλα ζε επξψ θαη 

ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηα ζχλνια ησλ επηκέξνπο θνλδπιίσλ νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

 2.2 Υξήζε εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο θαη ηελ άζθεζε 

θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο 

απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα 

πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο 

φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα κπνξεί 

ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο 

δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.  
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2.3.πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

3. Νέα Πξφηππα – Νέεο Γηεξκελείεο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ε εηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 

01.01.2009. Ζ πηνζέηεζε ηνπο δελ είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

εηαηξίαο κε εμαίξεζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 1 «Παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (αλαζεσξεκέλν). Ωο απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ απηνχ ε εηαηξία παξνπζηάδεη ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο, 

ελψ φιεο νη κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ζέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο 

ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε σο ζπλνιηθά έζνδα. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν. Ζ 

αιιαγή είρε αληίθηππν κφλν ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα παξαθάησ 

ινγηζηηθά πξφηππα είραλ εθδνζεί απφ ην IASB αιιά δελ ήηαλ αθφκα ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

Πξφηππα /Γηεξκελείεο 

Δθαξκφζηκα γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά: 

(α) Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε                 

ΓΠΥΑ 1 (Αλαζεσξεκέλν) “Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 
1 Ηνπιίνπ 2009 

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) “Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο” 1 Ηνπιίνπ 2009 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) “Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο” 
1 Ηνπιίνπ 2009 
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Γηεξκελεία 17 “Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζηνπο ηδηνθηήηεο” 
1 Ηνπιίνπ 2009 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. 

Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» 
1 Ηνπιίνπ 2009 

ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηεκέλν) “Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία” 1 Ηνπιίνπ 2009 

Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2008 – Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 «Με 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο 

πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» 

1 Ηνπιίνπ 2009 

(β) Γελ έρεη αθφκε εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2009 
1 Ηνπιίνπ 2009 – 1 Ηαλνπαξίνπ 

2010 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 2 «Πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο»  
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

Σξνπνινγίεο ΓΠΥΑ 1 «Δπηπξφζζεηεο εμαηξέζεηο γηα φζνπο 

πηνζεηνχλ πξψηε θνξά» 
1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

ΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» 
1 Ηνπιίνπ 2010 

Σξνπνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 14 «Πξνθαηαβνιέο κε ειάρηζηε απαίηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο 
1 Ηαλνπαξίνπ 2011 

ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 

ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα” 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δε ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Δηαηξείαο. 

 

4. Αθνινπζνχκελεο Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

4.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο εμήο:  

(α)  πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(i) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο: Σα ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ` 

Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, απνηηκψληαη κε  ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 
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κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο.  

(ii) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα: Γελ πθίζηαληαη  ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο 

ζε μέλα λνκίζκαηα θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο  εκεξνκελίεο πνπ 

αλαθέξνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

(β) Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Ζ Δηαηξεία θάλνληαο ρξήζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1: «Πξψηε ρξήζε εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α.» ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

εμαίξεζε ζρεηηθά κε ηελ  απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ ζχληαμε 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ Μεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.α. ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2006. ηα πιαίζηα απηά ζεσξεί 

ηηο  αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ,  φπσο απηέο  

πξνζδηνξίζζεθαλ  απφ ηελ επηηξνπή ηνπ αξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην 2001 θαηά ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ. ζε Αλψλπκε Δηαηξεία, σο ηεθκαξηφ θφζηνο (deemed cost) γηα 

ηνπο ζθνπνχο ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ Μεηάβαζεο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2006. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο, ηα ελζψκαηα  πάγηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην 

ηεθκαξηφ θφζηνο ή ζην  θφζηνο θηήζεο, γηα ηηο πξνζζήθεο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηνπο. 

Σν θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο φηαλ ππάξρνπλ θαη ησλ κε επηζηξεθφκελσλ 

θφξσλ αγνξάο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε θφζηνο ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζηεί ην πάγην 

ιεηηνπξγηθφ θαη έηνηκν γηα κειινληηθή ρξήζε. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη 

ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη 

βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.  

 

Πάγηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ Ο.Λ.ΚΔ. Α.Δ., θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο 

ηδηνθαηαζθεπήο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα ζε ππεξγνιάβνπο, πιηθά θαη έμνδα 

κηζζνδνζίαο ηερληθψλ φζνλ αθνξά ηηο θαηαζθεπέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) φπσο θαη αλαινγία γεληθψλ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ. 

 

Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε πεξηιακβάλνπλ πάγηα ππφ εθηέιεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζην 

θφζηνο ηνπο. Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε δελ απνζβέλνληαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ην 

πάγην θαη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε παξαγσγηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ινηπψλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο κε βάζε ηηο αθφινπζεο 

σθέιηκεο δσέο αλά θαηεγνξίεο παγίσλ:  
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ε Ο.Λ.ΚΔ.  Α.Δ. ππνινγίδεη 

απνζβέζεηο κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2937/2001 θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 299/2003. 

Οη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην 

ηζνινγηζκφ. Γελ πξνζδηνξίδνληαη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο απφ ηελ Δηαηξία επεηδή βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 3153/2003 ην πξντφλ απφ ηελ εθπνίεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην. 

(γ) Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ: χκθσλα κε ην ΓΛΠ 36, ηα αθίλεηα, 

νη εγθαηαζηάζεηο, νη εμνπιηζκνί θαη ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

γηα πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή 

αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε 

δεκηά απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο 

πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή 

πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο 

ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, 

αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ ε επηρείξεζε δελ 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην 

νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο 

κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε 

πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ 

ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη 

σο έζνδν.  

Πάγην Ωθέιηκε Εσή 

(έηε) 

Κηίξηα – Σερληθά έξγα 10-15  

Μεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 8-10 

Μεηαθνξηθά  κέζα 6-10 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 6-13 

Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα-Μεραλέο γξαθείνπ 3-5 
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Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δηαηξείαο 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  

 

(δ) Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θφζηνο 

αγνξάο  ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ζ απφζβεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαη εληφο πεξηφδνπ 3-5 εηψλ.  

 

(ε) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ 

δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα  

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

- Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ 

αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

- Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ 

εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη 

ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα 

επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηελ 

ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε 

κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο 
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ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα 

ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ 

απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ  ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ 

αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί  κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο  

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Όια ηα  

δάλεηα πξνζσπηθνχ θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο 

ιεθζείζαο αληηπαξνρήο κείνλ ηηο δαπάλεο έθδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην. Μεηά ηελ 

αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα δάλεηα  απνηηκψληαη ζην θφζηνο ηνπο, ην νπνίν δελ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ινγίδνληαη ζηελ αμία ηεο εκπνξηθήο ηνπο 

ζπλαιιαγήο κεησκέλεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Οη καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εμφθιεζεο, απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο 

ην νπνίν δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ παξνχζα αμία ηνπο εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηνπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΠ 39 θαη ΓΛΠ 18. 

 

iii) Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε 

 Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε 

θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

iv) Λνγηζηηθή γηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαηαρσξνχληαη αξρηθά 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην αξρηθφ θφζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ 

κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη, εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ νπνίνπ ν θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη. 
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Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

 

(ζη) Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιφκελε): Ο ηξέρσλ θαη 

αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Διιάδα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο 

Δηαηξείαο, φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο 

(liability method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 

Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη 

ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή 

δηαθνξά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ 

αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ 

λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. 

 

(δ) Απνζέκαηα: Σα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο, απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο 
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πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σα αλαιψζηκα απηά 

πιηθά θαηαρσξνχληαη ζηα απνζέκαηα θαηά ηελ αγνξά ηνπο θαη κεηά θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ή θεθαιαηνπνηνχληαη. Ζ Δηαηξεία ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο 

επαλεμεηάδεη ηελ ελδερφκελε απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ινγίδεη αληίζηνηρε 

πξφβιεςε ή πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή ηνπο. 

Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιψλνληαη ζρεδφλ άκεζα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ 

απνζέκαηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

 

(ε) Δκπνξηθέο απαηηήζεηο: Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν 

πνζφ απηνχ, δειαδή ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη 

απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

(ζ)  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα: Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 

πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο,  πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη κεδεληθνχ ξίζθνπ. 

 

(η) Μεηνρηθφ θεθάιαην κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο.  

 

(ηα) Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο: Πξνβιέςεηο  

γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή 

ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, ή φηαλ είλαη πηζαλή κηα 

εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 

κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα επαλεμεηάδνληαη 

ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο 

δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα 

πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.  

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

είλαη πηζαλή.  

 

(ηβ) Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο: Οη επηρνξεγήζεηο ινγίδνληαη σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 

θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή απφζβεζεο κε ηνλ νπνίν απνζβέλνληαη 

ηα ζρεηηθά πάγηα πνπ επηδνηήζεθαλ.  

 

(ηγ) Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο 

απφ ηνπο κεηφρνπο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 

 

(ηδ) Αλαγλψξηζε Δζφδσλ: Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηηο αμίεο ηεο εκπνξηθήο ηνπο 

ζπλαιιαγήο  θαη ινγίδνληαη ζηελ ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Καηά ηηο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ινγίδνληαη ηα δεδνπιεπκέλα θαη κε ηηκνινγεκέλα έζνδα πάζεο 

θχζεσο απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ (έζνδα  απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ ή απφ θεθάιαηα θ.ι.π.). Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο 

αθνξνχλ:  

Σέιε επί εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ 

Ληκεληθά ηέιε ηδησηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ θαη πινίσλ  

Έζνδα ρξήζεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Έζνδα απφ παξνρή χδξεπζεο 

Έζνδα απφ ηέιε πεξηζπιινγήο θαηαινίπσλ 

Έζνδα απφ ρξήζε κεραλεκάησλ  

Έζνδα απφ ηέιε δηέιεπζεο εκπνξεπκάησλ θαη θνξηίσλ  

Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

Έζνδα απφ ελνίθηα παξαιηαθνχ ρψξνπ, θηηξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ 

Έζνδα απφ παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ. 

 

(ηε) Αλαθνξά θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο: Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηα εληαία 

κνλάδα παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. ηα πιαίζηα απηά δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε λα παξάγεη θαη λα θνηλνπνηεί νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 14: «Αλαθνξά θαηά θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο». 

εκεηψλεηαη φηη σο πξνο ηελ αλαθνξά θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεξθχξαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζεσξείηαη σο κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

(ηδ) Γηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ  
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Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ εηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ 

δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα 

ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ 

πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ 

ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πξνεμνθινχληαη. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη 

ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

 

(ηε) Μηζζψζεηο: ηηο πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά 

φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο -εηζπξάμεηο ησλ 

κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν-έζνδν ζηα απνηειέζκαηα 

ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

  

5. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ  

 Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν 

αγνξάο, κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

 

(α) Κίλδπλνο Αγνξάο 

 

i)πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Ζ εηαηξία ζπλαιιάζζεηαη κε εγρψξηνπο πειάηεο θαη ην 

λφκηζκα ζπλαιιαγήο είλαη ην Euro. πλεπψο δελ πξνθχπηεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. 

 

ii)Κίλδπλνο ηηκψλ: Ζ εηαηξία δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηηκψλ δηφηη είλαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ζ εηαηξία επεξεάδεηαη έκκεζα θαη πεξηνξηζκέλα ιφγσ ησλ απμήζεσλ ηνπ 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  
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iii)Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ θαζψο 

δελ έρεη ζεκαληηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 

 Ζ Δηαηξεία έρεη ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα. Δπηπιένλ έρεη 

κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε επξεία δηαζπνξά ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο 

ζπληειεί ζηελ χπαξμε ρακεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απηέο. Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πειαηψλ ηεο, ην κέγεζνο θαη ηα φξηα ησλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ. ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ε 

Γηνίθεζε ζεψξεζε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ λα κελ θαιχπηεηαη 

απφ θάπνηα εμαζθάιηζε ή απφ επαξθή πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Ζ κέγηζηε έθζεζε 

ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληαλαθιάηαη απφ ην χςνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Γηα ηελ εηαηξία δελ ππάξρεη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαζψο δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά  

ηζνδχλακα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο. 

 

(δ) Κίλδπλνο ηακηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ 

ησλ επηηνθίσλ.  

Σα  ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο επελδχνληαη βξαρπρξφληα θαη ηα εθάζηνηε 

επηηφθηα εμαζθαιίδνπλ ηελ κεγίζηε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη ζπλεπψο δελ 

ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.  

 

6. Έζνδα 

 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Έζνδα εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 788.524  
 

769.222  

Έζνδα εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ 222.332  
 

238.646  

Έζνδα απφ θξνπαδηεξφπινηα 577.689  
 

531.143  

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα πξνζφξκηζεο 652.359  
 

646.164  

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα παξαβνιήο 140.160  
 

146.033  

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα πξφζδεζεο-πξπκλνδέηεζεο 74.468  
 

211.522  

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα ειιηκεληζκνχ 1.716  
 

948  

Έζνδα απφ πδξνδφηεζε 20.905  
 

34.137  

Έζνδα πεξηζπιινγήο απνξξηκκάησλ 212.498  
 

337.219  

Λνηπά έζνδα 150.920  
  

147.000  

ύλνιν 2.841.572    3.062.034  
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7. Κφζηνο Πσιεζέλησλ 

 

Κόζηνο Πωιεζέληωλ 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (Σεκείσζε 11) 455.048   444.847  

Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 550.198   609.998  

Παξνρέο ηξίησλ 626.329   547.214  

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 423.741   524.750  

Δηάθνξα έμνδα  54.391   79.794  

Έμνδα απνζβέζεσλ 253.848    234.851  

ύλνιν 2.363.555    2.441.455  

 

8.Αιια Έζνδα 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Έζνδα απφ κηζζψκαηα ελνηθίσλ 459.296   433.221  

Έζνδα απφ κηζζψκαηα ελνηθίσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 38.518   0  

Επηρνξεγήζεηο 46.061   122.364  

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ 198.618   24.943  

Λνηπά έθηαθηα έζνδα  93.927   106.887  

Έζνδα απφ κε ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 25.076   0  

ύλνιν 861.497    687.415  

 

 

 

9. Κφζηνο Γηάζεζεο 

 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Ακνηβέο ηξίησλ 0   15.118  

Παξνρέο ηξίησλ 20.754   24.262  

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 44.391   0 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 13.697   0 

Πξνβιέςεηο επηζθαιεηψλ 290.000   110.000  

Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο 0   145.561  

Λνηπά έμνδα 4.093   11.916  

ύλνιν 372.935    306.857  

 

10. Κφζηνο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο 
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Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (Σεκείσζε 11) 67.122   49.144  

Ακνηβέο ηξίησλ 147.763   214.727  

Παξνρέο ηξίησλ 34.075   31.591  

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 1.323   1.435  

Λνηπά έμνδα 5.668   6.203  

Έμνδα απνζβέζεσλ 56.745   46.147  

Τπόινηπν 312.696    349.246  

 

11. Κφζηνο Μηζζνδνζίαο 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Άηνκα: 
   

Μηζζσηνί  
12  12 

Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλωλ: 
   

Έμνδα κηζζνδνζίαο 410.336   415.518  

Έμνδα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 88.085   78.473  

Πξφβιεςε αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ 23.750   13.114 

πλνιηθό θόζηνο 522.170    507.105  

 

 

 

 

 

 

12. Έζνδα (Έμνδα) Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθό έζνδν/(θόζηνο) 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Φξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ (3.022)  (2.944) 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0   (38.107) 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 0  (51.819) 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδωλ (3.022)   (92.871) 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 78.192   125.586  

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 0    

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδωλ 78.192    125.586  

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) 75.169    32.715  
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13. Φφξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιφκελνο) 

 

 
Καηά ηελ 

31.12.2009 
 

Καηά ηελ 
31.12.2008 

Τξέρνπζα θνξνινγηθή επηβάξπλζε (284.622)  (265.825) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ειάθξπλζε 13.478   70.476  

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2007 – 2009 (19.311)  0 

Δηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Ειέγρνπ Πξνεγνπκέλσλ Φξήζεσλ 0  (32.185) 

ύλνιν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (290.455)  (227.534) 

 

O θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε εάλ εθαξκνζηεί ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη 

έδξα ε εηαηξεία, σο αθνινχζσο: 

 
Καηά ηελ 

31.12.2009 
 

Καηά ηελ 
31.12.2008 

Κέξδε πξν Φόξωλ 729.052   684.606  

 25%  25% 

Φφξνη εηζνδήκαηνο βάζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ζπληειεζηή (182.263)  (171.152) 

Επίπησζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (51.925)   0 

Σπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 3% επί εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα (14.156)  (12.182) 

Φφξνη επί κε θνξνινγηθά εθπεζηέσλ δαπαλψλ (22.800)  (12.015) 

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2007-2009 (19.311)   

Δηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Ειέγρνπ Πξνεγνπκέλσλ Φξήζεσλ 0   (32.185) 

ύλνιν θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (290.455)  (227.534) 

 

χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηηο εηαηξείεο έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005 ήηαλ ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφ (32%), γηα ηα 

θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2006 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν ζπληειεζηήο απηφο νξίδεηαη ζε 

είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%) θαη γηα ηα θέξδε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη κέρξη ηελ 31/12/2009, ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). Γηα ηελ ρξήζε 2010 

ζηνλ ηζρχνληα θσδηθνπνηεκέλν θνξνινγηθφ λφκν 2238/1994 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο έρεη νξηζηεί ζε 24%, γηα ηελ ρξήζε 2011 ζε 23%, γηα ηελ ρξήζε 2012 ζε 22%, 

γηα ηελ ρξήζε 2013 ζε 21%, ελψ γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη κεηά ν ζπληειεζηήο έρεη νξηζηεί ζε 

20%. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν, αλαπξνζαξκφδνληαο ηα ινγηζηηθά 
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θέξδε κε ηηο θνξνινγηθέο δηαθνξέο δήισζεο, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ 

απηέο ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο κέρξη ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο κε ηελ νπνία νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

νξηζηηθνπνηνχληαη. Φνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κεηαθέξνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ζην 

βαζκφ πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα 

θέξδε ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θνξνινγηθφ  ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξαγκαηνπνηείηαη ή κηα ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. 

Oη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 κέρξη θαη 2009 δελ έρνπλ 

ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ε εηαηξεία δηελήξγεζε ζηελ παξνχζα ρξήζε 

πξφβιεςε γηα ηηο ρξήζεηο απηέο χςνπο € 19.311. 
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14. Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Πάγηα 

  
Κηίξηα & 

θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα & 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Πάγηα ππό 
εθηέιεζε ή 

εγθαηάζηαζε 
ύλνιν 

Aμία θηήζεωο 
Καηά ηελ 31/12/2007 

                  
1.077.003  

                 
9.288  

           
132.145  

           436.109  
           

 44.820  
        

1.699.364  

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2008 
                                   

-  
                         -  

                
19.921  

             
718.759  

                      -  
             

738.680  

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ 
θαηαζθεπή 

   
               

44.820  
            

(44.820) 
                         

-  

ύλνιν θαηά ηελ 
31/12/2008 

                  
1.077.003  

                9.288  
           

152.066  
       1.199.688                        -  

        
2.438.044  

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2009 
                                   

-  
                13.775  

                         
-  

               
24.417  

                      -  
               

38.192  

ύλνιν θαηά ηελ 
31/12/2009 

                  
1.077.003  

              23.063  
           

152.066  
       1.224.105                        -  

        
2.476.236  

ωξεπκέλεο απνζβέζεηο 
Καηά ηελ 31/12/2007 

                    
(406.065) 

               
 (6.260) 

          
(128.920) 

         (349.776)                       -  
         

(891.021) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 2008 
                      

(100.069) 
                   

 (700) 
                

(5.547) 
             

(94.718) 
                      -  

           
(201.034) 

Καηά ηελ 31/12/2008 
                    

(506.134) 
               (6.960) 

          
(134.467) 

         (444.494)                       -  
      

(1.092.055) 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 2009 
                        

(99.981) 
              (12.155) 

                
(5.740) 

           
(192.718) 

                      -  
           

(310.594) 

ύλνιν θαηά ηελ 
31/12/2009 

                    
(606.115) 

            (19.115) 
          

(140.207) 
         (637.212)                       -  

      
(1.402.649) 

Αλαπόζβεζηε αμία       

Καηά ηελ 31/12/2008 
                     

570.869  
                2.328  

              
17.599  

           755.194                        -  
        

1.345.990  

Καηά ηελ 31/12/2009 
                     

470.888  
                3.948  

              
11.859  

           586.892                        -  
        

1.073.587  

 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα 

βάξε. 
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15. Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, πνπ εθπίπηεηαη θνξνινγηθά θαηά ηελ 
νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ 

191.771  167.214 

Δηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απνζβέζεσο 48.605  44.196 

Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε έζνδα (12.588)  0 

Πξφβιεςε αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ 3.456  0 

Πξφβιεςε ελδερφκελσλ δηθαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ εθπίπηεηαη θνξνινγηθά 
θαηά ηελ νξηζηηθή επδνθίκεζε απφ ηα δηθαζηήξηα 

38.563  40.170 

Πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρήο 0   4.750 

Φόξνο εηζνδήκαηνο ν νπνίνο ζα ωθειήζεη κειινληηθέο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 269.808   256.330 

 

16. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Πειάηεο 792.849   703.543  

Επηζθαιείο - Επίδηθνη Πειάηεο θαη Φξεψζηεο 869.402   715.617  

Μείνλ : Πξνβιέςεηο (1.008.365)  (718.365) 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο (α) 653.886    700.795  

Φξεψζηεο Δηάθνξνη 357.765   201.573  

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 219.878   200.102  

Λνηπέο Πξνθαηαβνιέο 15.477   18.626  

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 4.198   4.059  

Λνηπέο Απαηηήζεηο θαη Πξνθαηαβνιέο (β) 597.319    424.360  

ύλνιν (α) + (β) 1.251.205    1.125.155  

 

Ζ ελειηθίσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεηο σο εμήο: 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Έσο 3 κήλεο  600.573   629.404  

3 κήλεο έσο 6 κήλεο  24.822   10.735  

6 κήλεο έσο 1 έηνο  11.550   8.363  

Αλσ ηνπ 1 έηνπο  155.904    55.042  

  792.849   703.543  

 

Ζ εηαηξία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα απηά ησλ απαηηήζεσλ θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα 

επηζθάιεηεο εθφζνλ θξίλεη πηζαλή ηελ αδπλακία είζπξαμεο ηνπο. Ωο κέηξν  αδπλακίαο 

είζπξαμεο ρξεζηκνπνηεί ηελ παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ. 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο είρε σο εμήο 

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ   718.365 

Πξφβιεςε πεξηφδνπ    290.000 

Τπφινηπν ιήμεσο             1.008.365 
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17.Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδχλακα 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Τακείν- Μεηξεηά 763   1.050  

Καηαζέζεηο φςεσο  833.153   2.106.391  

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο  ιήγνπζεο ην επφκελν ηξίκελν 2.049.964   1.713.682  

ύλνιν 2.883.880    3.821.123  

 

18. Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΟΛΚΔ Α.Δ. αλέξρεηαη ζηηο 31/12/2009 ζε δχν εθαηνκκχξηα 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο δηαθφζηα πέληε επξψ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2.500.205,93) θαη είλαη 

νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ κία θνηλή 

κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο € 2.500.205,93 πνπ θαηέρεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

19. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

 

(α) Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

 

Βάζεη ηνπ Διιεληθνχ εκπνξηθνχ λφκνπ, νη εηαηξείεο απαηηείηαη λα ζρεκαηίζνπλ ην 

5% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία, ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, κέρξηο φηνπ ην ζπζζσξεπκέλν πνζφ ηνπ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν αλσηέξσ 

απνζεκαηηθφ δελ δχλαηαη λα δηαλεκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(β) Δηδηθά Απνζεκαηηθά 

 

 Πξφθεηηαη γηα απνζεκαηηθφ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί γηα εηδηθνχο ζθνπνχο ζε παιαηφηεξεο 

ρξήζεηο. 

 

 

 

 

 

20. Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 

 

 
Καηά ηελ 

31.12.2009 
 

Καηά ηελ 
31.12.2008 

Υπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο 190.609   29.931  

Σρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 19.311   160.678  

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο 209.920   190.609  
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 Ζ εηαηξεία ζρεκάηηζε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008 πξνβιέςεηο γηα δηάθνξεο 

εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο χςνπο € 160.000 γηα αγσγέο απφ ηξίηνπο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο πξφβιεςεο εθηηκήζεθε απφ ηε Γηνίθεζε θαη ην Ννκηθφ χκβνπιν ε πηζαλφηεηα αξλεηηθήο 

έθβαζεο. Δπίζεο ζηελ παξνχζα ρξήζε 2009 ζρεκάηηζε πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο επηβαξχλζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο 2009. Ζ 

δηνίθεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφβιεςε έθαλε εθηίκεζε βάζε ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε απφ ηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ πξν ηνπ 2007. 

 

21. Πξνβιέςεηο Αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή 

ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα 

δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη 

κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη 

ζπληζηνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans) ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. 

Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο 

 

 
Καηά ηελ 

2009 
 

Καηά ηελ 
2008 

Καζαξή ππνρξέωζε έλαξμεο ρξήζεο 189.089  233.127 

Έζνδα απφ κε ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο (15.212)   

Έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ  23.750  13.114 

Πξαγκαηηθέο παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηελ Εηαηξεία (36.111)  (57.152) 

Καζαξή ππνρξέωζε ηέινπο ρξήζεο 161.516  189.089 

 

22. Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 

 
Καηά ηελ 

2009  
Καηά ηελ 

2008 

    

Έλαξμεο ρξήζεο 693.398  0 

Λήςε επηρνξεγήζεσλ 0  718.342 

Έζνδα επηρνξεγήζεσλ κεηαθεξζέληα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο (198.618)  (24.943) 

Αλαπόζβεζηε αμία 494.780  693.398 
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23. Βξαρππξφζεζκεο Δκπνξηθέο θαη ινηπέο Τπνρξεψζεηο 

 

 
Καηά ηελ 

31/12/2009 
  

Καηά ηελ 
31/12/2008 

Πξνκεζεπηέο 472.798   1.005.947  

Επηηαγέο πιεξσηέεο 38.359   217.790  

Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο (α) 511.157    1.223.737  

Φόξνο εηζνδήκαηνο (β) 296.579   303.504  

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 4.582   1.351  

ΦΠΑ πιεξσηένο 88.893   61.702  

Λνηπνί θφξνη -ηέιε 68.775   122.619  

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 61.011   45.886  

Πηζησηέο δηάθνξνη 96.296   517.889  

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ 7   468  

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο (γ) 319.564    749.916  

ύλνιν Βξαρππξόζεζκωλ Τπνρξεώζεωλ (α) + (β) +(γ) 1.127.300    2.277.158  

 

Ζ ελειηθίσζε ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

 31/12/2009   31/12/2008 

Έσο 3 κήλεο  274.094   1.060.546 

3 κήλεο έσο 6 κήλεο  11.292   10.761 

6 κήλεο έσο 1 έηνο  12.913   11.995 

Άλσ ηνπ 1 έηνπο  212.858   140.436 

  511.157   1.223.737  

 

24. πλαιιαγέο θαη Τπφινηπα κε πλδεδεκέλα Πξφζσπα 

 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί σο ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ ηνπο) θαη ηνπο 

κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5 % ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο εμήο: 

 

 
1/1-

31/12/2009 

1/1-

31/12/2008 

α) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο  
0 1.351 

β) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

κειψλ ηεο δηνίθεζεο 
106.625 150.418 
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25. Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο 

 

25.1 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο 

Καηά ηελ εηαηξεία έρνπλ εγεξζεί αγσγέο απφ ηξίηνπο γηα δηεθδίθεζε ρξεκαηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ , νη νπνίεο δελ έρνπλ εθδηθαζζεί ηειεζίδηθα. Ζ εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ δεκηψλ γηα αγσγέο νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ ΟΛΚΔ ΑΔ θξίλεηαη ακθίξξνπε ε έθβαζε 

ηνπο. (φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ.20) 

 

25.2 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 

Σελ 31.12.2009 νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο εηαηξίαο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ αλέξρνληαη 

ζε  € 216.742  (2008 € 216.742). 

 

26. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ Γεγνλφηα 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 γεγνλφηα, πνπ λα 

αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

                                                 ΚΔΡΚΤΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 

   

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

   

   

ΠΑΣΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΤΛΛΑ ΣΔΦΑΝΟ ΣΤΥΗΡΟ 

Α.Γ.Σ. Υ 508380 Α.Γ.Σ. ΑΔ 294492 Α.Α.Φ. Α' ΣΑΞΗ 48512/2006 
   

 

 

 
 
 
 

 

  

 


