
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ  
ΡΖΠ ΚΖΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΝΚΗΙΝ 

ΡΖΠ 31 ΚΑΟΡΗΝ 2009 
 

ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ 
ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

 (Γ.Ξ.Σ.Α.) 
 
 

 

 

 

 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

2 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ   
     

1. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο   4 
2. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 5 
3. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 6-7 
4. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ 8 
5. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
ηεο 31εο Καξηίνπ 2009 (Αηνκηθόο θαη Δλνπνηεκέλνο) (Ξνζά 
Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 9-29 

5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Μεηξηθή θαη ηνλ Όκηιν 9-10 
5.2 Αθνινπζνχκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο 11-19 
5.3 Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 19-20 
5.4 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα  20-21 
5.5 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  22 
5.6 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  22-23 
5.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  23 
5.8 Απνζέκαηα  23 
5.9 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  23 
5.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  24 
5.11  Γαλεηζκφο 24 
5.12  Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  24 
5.13  Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ  24 
5.14  Πξνβιέςεηο  25 
5.15  Αλαγλψξηζε εζφδσλ/εμφδσλ 25 
5.16  Μηζζψζεηο  25-26 
5.17  Γηαλνκή κεξηζκάησλ  26 
5.18  εκαληηθέο Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο  26 
5.19  πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ  27 
5.20  Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ  27 
5.21  Κέξδε αλά κεηνρή  27 
5.22  Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο  28 
5.23  εκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο ιήμεο ηεο θιεηφκελεο     
        Υξήζεσο 29 

  
6. Αλαιπηηθά Πηνηρεία επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 30-43 

6.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  30-32 
6.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  32 
6.3 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 33 
6.4 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  33 
6.5 Απνζέκαηα (Δκπνξεχκαηα)  34 
6.6 Πειάηεο  34-36 
6.7 Λνηπέο απαηηήζεηο  36 
6.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκεκέλα ζηελ  
     εχινγε αμία ηνπο κέζσ απνηειεζκάησλ 37 

6.9 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδχλακα 37 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

3 

6.10  Μεηνρηθφ Κεθάιαην  38 
6.11  Απνζεκαηηθά  38 
6.12  Έληνθα Γάλεηα  39 
6.13  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  39 
6.14  Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 40 
6.15  Λνηπέο πξνβιέςεηο 40 
6.16  Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο  40-41 
6.17  Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 41 
6.18  Κφζηνο  Πσιήζεσλ 42 
6.19  Έμνδα Γηνίθεζεο 42 
6.20  Έμνδα Γηάζεζεο 42 
6.21  Άιια Έζνδα 42 
6.22  Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο (θαζαξφ) 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

4 

1. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο   
 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ  31/03/2009 31/12/2008 31/03/2009 31/12/2008 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ      

Κε Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό      

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

6.1 18.486.360,05 18.568.576,69 18.485.862,35 18.568.078,99 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6.3 535.921,37 536.958,61 535.921,37 536.958,61 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 396.361,52 406.121,81 395.542,70 405.302,99 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.4 3.229.972,80 3.510.363,88 3.229.972,80 3.510.363,88 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθή 6.10 0,00 0,00 149.990,00 149.990,00 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη  390.569,51 350.388,84 390.569,51 350.388,84 

Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ 

 23.039.185,25 23.372.409,83 23.187.858,73 23.521.083,31 

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό  0,00 0,00   

Απνζέκαηα 6.5 3.034.023,23 2.984.183,13 3.034.023,23 2.984.183,13 

Πειάηεο 6.6 26.937.809,13 31.543.318,29 26.937.809,13 31.543.318,29 

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.7 282.647,88 989.728,74 280.770,88 986.872,13 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 

 
 

6.8 
26.405,00 19.070,00 26.405,00 19.070,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.9 10.860.148,55 6.338.232,68 10.710.141,14 6.189.267,82 

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ 

 41.141.033,79 41.874.532,84 40.989.149,38 41.722.711,37 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ  64.180.219,04 65.246.942,67 64.177.008,11 65.243.794,68 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ      

Ίδηα Κεθάιαηα      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.10 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 

Απνζεκαηηθά  6.11 7.014.728,88 6.933.764,89 7.014.728,88 6.933.764,89 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  6.390.500,94 6.188.348,44 6.387.300,26 6.185.519,08 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  10,25 10,18 0,00 0,00 

Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ  20.089.240,07 19.806.123,51 20.086.029,14 19.803.283,97 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Έληνθα δάλεηα 6.12 8.403.145,65 9.645.000,00 8.403.145,65 9.645.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.13 917.034,99 619.387,83 917.034,99 619.387,83 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 6.14 118.815,83 110.715,83 118.815,83 110.715,83 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 6.15 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

 9.538.996,47 10.475.103,66 9.538.996,47 10.475.103,66 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 6.16 26.399.104,31 28.500.840,43 26.399.104,31 28.500.531,98 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο έληνθσλ δαλείσλ 6.12 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ινηπψλ 
καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

6.13 140.279,63 128.064,92 140.279,63 128.064,92 

Σξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο  581.257,76 168.328,69 581.257,76 168.328,69 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 
θνξνι.ειέγρνπ 

 7.397,08 29.587,80 7.397,08 29.587,80 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.17 2.433.943,72 1.148.893,66 2.433.943,72 1.148.893,66 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

 34.551.982,50 34.965.715,50 34.551.982,50 34.965.407,05 

Πύλνιν Ξαζεηηθνύ  64.180.219,04 65.246.942,67 64.177.008,11 65.243.794,68 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.24 θαη 6.1 έσο 6.22 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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2. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

 Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ξεξηόδνπ 1.1.2009-31.3.2009 
 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ  
1/1/2009-
31/3/2009 

1/1/2008-
31/3/2008 

1/1/2009-
31/3/2009 

1/1/2008-
31/3/2008 

Ππλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο      

Κχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο)  168.409.599,94  148.113.395,72  168.409.599,94  148.113.395,72  

Κφζηνο πσιήζεσλ 6.18 -161.102.986,26  -142.659.491,86  -161.102.986,26  -142.659.491,86  

Μηθηφ θέξδνο  7.306.613,68  5.453.903,86  7.306.613,68  5.453.903,86  

Άιια έζνδα 6.21 204.229,90  164.454,67  204.229,90  164.454,67  

Έμνδα δηνηθήζεσο 6.19 -1.713.363,13  -1.376.005,55  -1.712.943,13  -1.376.005,55  

Έμνδα δηαζέζεσο 6.20 -4.133.189,89  -3.452.739,67  -4.133.189,89  -3.452.739,67  

Άιια έμνδα  -14.682,02  -15.514,58  -14.682,02  -15.514,58  

Κφζηνο Υξεκαηννηθνλνκηθφ (θαζαξφ) 6.22 -158.243,58  -219.942,16  -159.034,97  -221.349,56  

Θέξδε πξν θόξσλ   1.491.364,96  554.156,57  1.490.993,57  552.749,17  

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  -372.748,40  -138.187,29  -372.748,40  -138.187,29  

Θέξδε κεηά από θόξνπο (Α)  1.118.616,56  415.969,28  1.118.245,17  414.561,88  

-Ιδηνθηήηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο  1.118.616,31  415.969,19  1.118.245,17  414.561,88  

-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,25  0,09  0,00  0,00  
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 
θόξνπο (Β) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 

 
1.118.616,56  415.969,28  1.118.245,17  414.561,88  

-Ιδηνθηήηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο  1.118.616,31  415.969,19  1.118.245,17  414.561,88  

-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,25  0,09  0,00  0,00  
Κέξδε κεηά απφ Φφξνπο αλά κεηνρή 
- βαζηθά (ζε επξψ) 

 
0,0502  0,0187  0,0502  0,0186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.26 θαη 6.1 έσο 6.23 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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3. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 
 

3.α   Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Νκίινπ  
   

( ΞΔΟΗΝΓΝΠ: 1/01/2009  -  31/03/2009 ) 

 

 Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε 
Δπξώ 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 
01.01.09 

6.684.000,00 6.933.764,89 6.188.348,44 10,18 19.806.123,51 

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ 

  72.608,93 -72.608,93 0,00 0,00 

ρεκαηηζκφο 
Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  8.355,06 -8.355,06 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     1.118.616,56 0,00 1.118.616,56 

Γηθαηψκαηα ηξίησλ 

ζπγαηξηθήο 
  -0,07 0,07 0,00 

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα     -835.500,00 0,00 -835.500,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.3.09 6.684.000,00 7.014.728,88 6.390.500,94 10,25 20.089.240,07 

 

 
 
 

 
                 Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Νκίινπ 

 
( ΞΔΟΗΝΓΝΠ: 1/01/2008  -  31/03/2008 ) 

 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 01.01.08 6.684.000,00 6.750.502,69 5.750.368,45 9,88 19.184.881,02 
ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ   93.270,23 -93.270,23 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     415.969,19 0,09 415.969,28 

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα     -835.500,00 0,00 -835.500,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.03.08 6.684.000,00 6.843.772,92 5.237.567,41 9,97 18.765.350,30 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.26 θαη 6.1 έσο 6.23 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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3.β   Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο 

 

 
( ΞΔΟΗΝΓΝΠ: 1/01/2009  -  31/03/2009 ) 

 

 Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ Κεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 01.01.09 6.684.000,00 6.933.764,89 6.185.519,08 19.803.283,97 

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ 

  72.608,93 -72.608,93 0,00 

ρεκαηηζκφο Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  8.355,06 -8.355,06 0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     1.118.245,17 1.118.245,17 

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα     -835.500,00 -835.500,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.3.09 6.684.000,00 7.014.728,88 6.387.300,26 20.086.029,14 

 

 

 

         Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο 
 

( ΞΔΟΗΝΓΝΠ: 1/01/2008  -  31/03/2008 ) 
 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα  

εηο λένλ 
Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 01.01.08 6.684.000,00 6.750.502,69 5.752.102,64 19.186.605,33 

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ   93.270,23 -93.270,23 0,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     414.561,88 414.561,88 

Γηαλεκεζέληα Μεξίζκαηα     -835.500,00 -835.500,00 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.03.08 6.684.000,00 6.843.772,92 5.237.894,29 18.765.667,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.26 θαη 6.1 έσο 6.23 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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4. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ 
 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Κέξδε πξν θφξσλ 1.491.364,96  554.156,57  1.490.993,57  552.749,17  

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο 876.999,00  705.637,57  876.999,00  705.637,57  

Πξνβιέςεηο 10.945,00  6.000,00  10.945,00  6.000,00  

Απνηειέζκαηα(έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκίεο)επελδ. 
δξαζηεξηνη.  

-41.586,80  21.008,26  -41.586,80  21.008,26  

Σφθνη(δηαθνξά ρξεσζη./πηζηση.) & ζπλαθή 
έμνδα/έζνδα 

159.826,36  219.942,16  159.034,97  221.349,56  

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -49.840,10  280.432,01  -49.840,10  280.432,01  

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 5.592.981,10  3.865.572,95  5.592.001,49  3.890.524,11  

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ 
δαλεηαθψλ) 

-473.121,06  15.651.894,23  -472.812,61  15.626.895,23  

Μείνλ:         

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα 

-205.003,03  -296.868,03  -205.003,03  -296.868,03  

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -22.190,43  -22.190,43  -22.190,43  -22.190,43  

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

7.340.375,00  20.985.585,29  7.338.541,06  20.985.537,45  

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ 
θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 

-10.180,00  0,00  -10.180,00  0,00  

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ -783.984,86  -717.209,13  -783.984,86  -717.209,13  

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ 

0,00  17.900,00  0,00  17.900,00  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 86.763,21  55.959,81  87.554,60  54.552,41  

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

-707.401,65  -643.349,32  -706.610,26  -644.756,72  

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.241.854,35  -835.000,00  -1.241.854,35  -835.000,00  

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

-33.703,13  271.694,27  -33.703,13  271.694,27  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -835.500,00  -835.500,00  -835.500,00  -835.500,00  

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

-2.111.057,48  -1.398.805,73  -2.111.057,48  -1.398.805,73  

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 
(α)+(β)+(γ) 

4.521.915,87  18.943.430,24  4.520.873,32  18.941.975,00  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
έλαξμεο πεξηόδνπ 

6.338.232,68  4.303.270,72  6.189.267,82  4.158.318,44  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ 

10.860.148,55  23.246.700,96  10.710.141,14  23.100.293,44  

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.26 θαη 6.1 έσο 6.23 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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5. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 
31εο Καξηίνπ 2009 (Αηνκηθόο θαη Δλνπνηεκέλνο) (Ξνζά 
Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 

 
5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Κεηξηθή θαη ηνλ Όκηιν 
 

 Ηζηνξηθό 

Η Μεηξηθή Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1982 κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία 
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. (ΑΜΑΔ  4534/06/Β/86/4 (ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ-
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ -Γ/ΝΗ ΑΝΩΝ. ΔΣΑΙΡ. & ΠΙΣΔΩ) 

Έσο ην έηνο 1995 ηα έζνδα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 
ππεξεζίεο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ, ηδηνθηεζίαο ηξίησλ εηαηξεηψλ, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηε λήζν Υίν. 

Έηνο ζηαζκφο γηα ηε πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο απνηειεί ην 
1995, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία εμαγνξάδεηαη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο βαζηθνχο 
κεηφρνπο (Οηθνγέλεηα Δπάγγεινπ Γ. Ρνχζζνπ). Με ηελ εμαγνξά ηεο Μεηξηθήο 
Δηαηξείαο, ην Μάην ηνπ 1995, νη λένη κέηνρνη έζεζαλ σο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηελ 
ελδπλάκσζε ηεο  Δηαηξείαο ζην θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο 
αλάπηπμεο δηθηχνπ πξαηεξίσλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηε βειηίσζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο  Δηαηξείαο. 

Η πνιηηηθή πξνζέιθπζεο λέσλ πξαηεξίσλ, ζηνλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θιάδν 
εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, απνδείρζεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κε ζπλέπεηα ε 
Μεηξηθή Δηαηξεία λα έρεη απνθηήζεη έσο ηνλ Μάξηην ηνπ έηνπο 2009 έλα επξχ δίθηπν 
411 πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλεο, πεηξέιαηα), ηα νπνία θέξνπλ ηα ρξψκαηα 
θαη ηα ζήκαηά ηεο θαη ην νπνίν εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο Διιεληθήο 
επηθξάηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε Μεηξηθή Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη (31.03.09) κε 138 
πξαηήξηα ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα “Α.Π.” (Αλεμάξηεην Πξαηήξην) θαζψο επίζεο θαη 
κε κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
 
Η δηαρξνληθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΔΜΔΙΗΜΖ ΓΗΘΡΝ ΞΟΑΡΖΟΗΩΛ 

Έηνο Αξηζκόο Ξξαηεξίσλ 

1996 26 

1997 50 

1998 79 

1999 113 

2000 140 

2001 170 

2002 205 

2003 223 

2004 263 

2005 303 

2006 370 

2007 391 

 2008 410 

Μάξηηνο 2009 411 
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Παξάιιεια κε ηελ εκπνξία πγξψλ θαπζίκσλ ε Μεηξηθή Δηαηξεία έρεη εηζέιζεη 
ζηελ αγνξά ιηπαληηθψλ, δηαζέηνληαο κηα πιήξε ζεηξά πξντφλησλ ηα νπνία θέξνπλ ην 
ζήκα “REVOIL” (ιηπαληηθά βελδηλνθηλεηήξσλ, πεηξειαηνθηλεηήξσλ, πδξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη νδνλησηψλ ηξνρψλ). 

Η Μεηξηθή Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη έρνληαο ηηο αλψηαηεο άδεηεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο, ηηο άδεηεο εκπνξίαο Α΄, Β1΄ θαη Σ΄. 
Η Β1 άδεηα ηζρχεη έσο ην 2017. Οη άδεηεο Α΄ θαη Σ΄ ηζρχνπλ σο ην 2016. 

Η Μεηξηθή Δηαηξεία πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηνλ 
θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (Ν. 3054/2002) γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 
αλσηέξσ αδεηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε Μεηξηθή Δηαηξεία ιεηηνπξγεί δχν ππεξζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ:  

 

Ξεξηνρή 

Αξηζκόο 

Γεμακελώλ 
γξώλ 

Θαπζίκσλ 

Σσξεηηθόηεηα 
(θπβηθά κέηξα) 

Δδαθηθή 

Έθηαζε 

(η.κ.) 

Έηνο 
αλέγεξζεο 

Υίνο 12 7.048 6.980 1997 

Νέα Καξβάιε Καβάιαο 18 37.300 43.982 2003 

 
Δπίζεο, εθηφο ησλ δχν αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, ε Μεηξηθή Δηαηξεία 

ιεηηνπξγεί θαη πέληε (5) ππνθαηαζηήκαηα (ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ) θαη 
ζπγθεθξηκέλα δχν (2) ζηελ Αηηηθή (Αζπξφππξγνο – Διεπζίλα), δχν (2) ζηε 
Θεζζαινλίθε (Καινρψξη – Ισλία) θαη έλα (1) ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο Κνξηλζίαο. 

Σν ζχλνιν ησλ Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Μεηξηθήο θαη ηεο Θπγαηξηθήο 
Δηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Βάξε Αηηηθήο, φπνπ είλαη θαη 
ε έδξα ηνπο. 

Απφ ην έηνο 2000 ε Μεηξηθή Δηαηξεία είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ .Δ.Δ.Π.Δ. 
(χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο) θαη απφ ην 2007 ε 
εηαηξεία είλαη κέινο ζηνλ .Δ.Β. (χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ).  

Η ζχζηαζε ηεο Θπγαηξηθήο Καηαζθεπαζηηθήο Δηαηξείαο (ΑΜΑΔ 
63394/07/Β/07/106) πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηεο ρξήζεσο 2007. 

Η πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε νινθιεξψζεθε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008. 
 
 

 Γηνίθεζε 
Σν αλψηαην φξγαλν ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ ε νπνία εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ (επηά) 7 
κέιε. 

Απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηξία (3) κέιε έρνπλ 
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη ηέζζεξα (4) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. 

Οη Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 
ηεο πεξηφδνπ 1/1/09-31/3/09, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε 
ζπλεδξίαζε ηεο 27εο Μαΐνπ 2009. 
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5.2  Αθνινπζνύκελεο Ινγηζηηθέο Αξρέο 
Καηά ηε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2009 αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 
Γεθεκβξίνπ 2008. 
 
5.2. α) Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο αξρηθά ζην θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ).  
Η εηαηξεία εμεηάδεη γηα θάζε πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ 
χπαξμε ελδείμεσλ κφληκεο απνκείσζεο απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κνληέια 
απνηίκεζεο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη έλδεημε κφληκεο απνκείσζεο, ε δεκηά 
θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
5.2. β) Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 
(εθεμήο αλαθεξφκελεο απφ θνηλνχ σο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 (ΓΛΠ 34) «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή 
πιεξνθφξεζε».  

Οη θαηαζηάζεηο απηέο ηνπ ηξηκήλνπ 2009 ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2008 νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δηαηξείαο www.revoil.gr .  
 
5.2. γ) Αξρέο ελνπνίεζεο θαη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνύληαη  

 
Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL ΑΔΔΠ θαζψο θαη ηεο 
Θπγαηξηθήο εηαηξείαο REVOIL ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ. ζηελ νπνία ε REVOIL ΑΔΔΠ  
αζθεί ηνλ έιεγρν, θαηέρνληαο πνζνζηφ 99,99%  ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ. Η ζπγαηξηθή ελνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο Οιηθήο Δλνπνίεζεο, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ Όκηιν θαη παχεη λα 
ελνπνηείηαη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο παχεη λα πθίζηαηαη.  

Όιεο νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο 
ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δνκή   
ηνπ Οκίινπ. 
 

ΘΙΑΓΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΑΚΔΠΝ 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΣΩΟΑ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ 
ΓΟΑΠΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝ-
ΡΖΡΑ 

ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ 
REVOIL Α.Δ.Δ.Π. - Διιάδα 

Δκπνξία 

Πεηξειαηνεηδψλ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΝΠ 
REVOIL 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ 

Α.Δ. 

99,99% Διιάδα Καηαζθεπέο 
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ηελ θαηάζηαζε ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ε ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή 

εκθαλίδεηαη ζηελ αμία θηήζεψο ηεο.  
 
5.2. δ) Λέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ  
 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη 
ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ παξνχζα ρξήζε  ή κεηαγελέζηεξα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο 
εθαξκνγήο απηψλ. 
 
Πξφηππα ππνρξεσηηθά κεηά απφ ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζρχνπλ 
γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Οη πην 
ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο 
θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο („comprehensive income‟) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα 
ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 
κε «ινηπά εηζνδήκαηα» („other comprehensive income‟) θαη ηεο απαίηεζεο φπσο 
επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ 
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο 
πεξηφδνπ. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηνπ 
2009. 
 
- ΓΛΠ 23 (Σξνπνπνίεζε), Κφζηνο Γαλεηζκνχ (ηζρχεη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009) 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23 “Κφζηνο Γαλεηζκνχ”, ε βαζηθή κέζνδνο 
αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα εμαιείθεηαη θαη ε 
ελαιιαθηηθή κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη άκεζα 
απνδηδφκελν ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο επηιέμηκνπ ζηνηρείνπ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 23 σο ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο απηνχ, 
γίλεηαη ε κνλαδηθή επηηξεπηή κέζνδνο ρεηξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. Η 
παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζην Όκηιν. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 1 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ 
θάηνρν(ή “puttable” κέζν).Ιζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Ο Όκηινο εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ ζα 
επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 απαηηεί 
φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν (“puttable” 
κέζα) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο 
θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η 
ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα 
“puttable” κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. 
 
- ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνηεκέλν) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε – 
Αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009). 
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Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα 
εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν 
έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη 
ζηνλ Όκηιν θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. 
 
-  ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνηεκέλν) Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ΚΑΙ ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) 
Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009). 
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ 
γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ 
εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο 
γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπλδεδεκέλεο 
επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ 
ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο 
εηζφδεκα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Καζψο ε κεηξηθή 
εηαηξία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.    
 
-  Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2, Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ κεηνρψλ 
(ηζρχεη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο, ηεο ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009). Σν ΓΠΥΑ  
δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 
φξνπ «κε-πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο 
ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο, είηε 
πξνέξρνληαη απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ 
ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηνπ 2009 εθφζνλ ππάξρεη πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. 
 
- Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3, πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27, 
Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.(ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009).Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 
εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα 
ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα 
κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ 
δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ 
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. Σν 
ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Όιεο νη αιιαγέο 
ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα  εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη 
ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ 
ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 
   
- ΓΠΥΑ 8, Σνκείο Γξαζηεξηνηήησλ (ηζρχεη απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009). 
Σν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, 
θάησ απφ ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα 
αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ 
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ζπζηαηηθά κηαο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 8 
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
Γηεξκελείεο πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή κεηά απφ ηελ ρξήζε 31 
Γεθεκβξίνπ 2008   
 
- Γηεξκελεία 13 – ΓΛΠ 18, Πξνγξάκκαηα Αθνζίσζεο Πειαηψλ (ηζρχεη απφ 1ε Ινπιίνπ 
2008). 
Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
- Γηεξκελεία 15 – ΓΛΠ 18 θαη 11, πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
Απνζαθελίδεη ην πξφηππν (ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ) ζηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
(ηζρχεη απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008). Η δηεξκελεία δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

-Γηεξκελεία 16 – Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε 
εμσηεξηθνχ. (ηζρχεη απφ 1ε Οθησβξίνπ 2008). Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαζψο 
δελ ππάξρεη επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δε ρξεζηκνπνηεί 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 
 
- Γηεξκελεία 17 – Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο. 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ινπιίνπ 2009). Η δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 
αθνινχζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο 
κέηνρνη: α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ 
δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζφηη δελ 
δηαλέκεη κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνπο κεηφρνπο. 
 
- Γηεξκελεία 18 – Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο (εθαξκφδεηαη 
ζε κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 
2009) Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΥΠΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο 
νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη 
ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ( πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
 
Σνλ Μάην ηνπ 2008 ην ΓΛΠ εμέδσζε κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ 
ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
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απηέο εθαξκφδνληαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 5,  „Με θπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ 
θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009.  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο 
ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα 
πψιεζεο γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα 
γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο 
γηα κηα δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα.    
Η επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο  ζα 
εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΑ. Ο Όκηινο ζα 
εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά ζε φιεο ηηο κεξηθέο δηαζέζεηο 
ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7, ΄Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Γλσζηνπνηήζεηο‟, 
εθαξκφδνληαη γηα  ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 
2009. Η ηξνπνπνίεζε απηή θαηαξγεί ηελ αλαθνξά ζηα „ζπλνιηθά έζνδα απφ ηφθνπο‟ 
σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. 
 
- Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ  1 „Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ‟  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή 
εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ΄Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα‟ : Αλαγλψξηζε θαη 
Δπηκέηξεζε‟ απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Ο Όκηινο  ζα εθαξκφζεη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα 
επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
- Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 8, „Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ θαη ιάζε‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κφλν ε νδεγία 
εθαξκνγήο, ε νπνία ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο ΓΠΥΑ, είλαη ππνρξεσηηθή 
θαηά ηελ επηινγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε 
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 10, „Γεγνλφηα κεηά ηελ Ηκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ‟, 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίζεθαλ κεηά 
ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ δελ ζεσξνχληαη ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη 
ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
-Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16, „ Δλζψκαηα πάγηα ‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Ο Όκηινο εθηηκά φηη δελ 
ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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-Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19, „Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο‟ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
Αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ‟ Κφζηνπο πξνυπεξεζίαο‟ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη 
κεηψζεηο παξνρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία εξγαδφκελνπ ζε πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπο ( „αξλεηηθά θφζηε πξνυπεξεζίαο‟) θαη λα απνθιείζεη κεηψζεηο παξνρψλ 
ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο 
πξνέξρνληαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα παξνρψλ. Σξνπνπνηήζεηο ζηα 
πξνγξάκκαηα παξνρψλ νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε παξνρψλ ζρεηηθά κε 
ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο ζεσξνχληαη πεξηθνπέο. Η  
ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή - γηα αιιαγέο ζε παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ 
ρψξα ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Δλζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Γελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 20, „Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 
Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Γάλεηα ηα νπνία 
επηρνξεγνχληαη κε κεδεληθφ ή πνιχ ρακειφ επηηφθην ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά δελ ζα 
εμαηξνχληαη απφ ηελ απαίηεζε εκθάληζεο ηεθκαξηνχ επηηνθίνπ. Σν ηεθκαξηφ 
επηηφθην ησλ επηρνξεγνχκελσλ δαλείσλ ζα είλαη ρακειφηεξν απφ ην επηηφθην ηεο 
αγνξάο θαη ζπλεπψο ζα ελαξκνληζηεί κε ην ΓΛΠ 39. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 
πνπ εηζπξάηηεηαη θαη ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ πνζνχ ινγίδεηαη σο θξαηηθή επηρνξήγεζε. 
Η ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή - γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 
εηζπξάηηνληαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε ηελ 
εθαξκνγή ηεο. Δλ ηνχηνηο, ην ΓΠΥΑ 1, „Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο‟ δελ έρεη αλαζεσξεζεί γηα ηνπο θαηλνχξηνπο ρξήζηεο 
ησλ πξνηχπσλ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε εκθάληζε ηεθκαξηνχ επηηνθίνπ ζε φια ηα 
ζρεηηθά δάλεηα πνπ εθθξεκνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο. Γελ έρεη 
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, „Κφζηνο Γαλεηζκνχ‟, εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η 
ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ „θφζηνπο δαλεηζκνχ‟ πξνθεηκέλνπ λα ελψζεη 
φια  ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ „θφζηνπο δαλεηζκνχ‟ ζε έλα - ην  έμνδν ηφθνπ 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην. 
ΓΛΠ 39. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε 
εθαξκνγή. Ο Όκηινο  ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27, „Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο‟, 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2009. ηε πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία απνηηκά κηα ζπγαηξηθή ηεο 
ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, ν 
ρεηξηζκφο απηφο εμαθνινπζεί θαη ζηε πεξίπησζε πνπ κεηαγελέζηεξα ε ζπγαηξηθή 
θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε. Η ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή 
εθαξκνγή, απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 5. πλεπψο, φζεο 
ζπγαηξηθέο έρνπλ θαηαηαρηεί σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε απφ ηελ εκεξνκελία 
εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 5 ζα ρξεηαζηεί λα επαλεθηηκεζνχλ. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε 
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εθαξκνγή. Γελ έρεη εθαξκνγή γηαηί νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαηαρσξνχληαη ζην 
θφζηνο. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 28, „Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο‟ εθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.  
 
- ηε πεξίπησζε πνπ κηα ζπγγελήο επηρείξεζε απνηηκάηαη ζε εχινγε αμία, ζχκθσλα 
κε ην ΓΛΠ 39 (εθφζνλ έρεη εμαηξεζεί  απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28), κφλν νη 
απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28 αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ηελ έθηαζε 
ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο λα κεηαθέξεη 
θεθάιαηα ζηελ Δηαηξεία ζε κνξθή ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή απνπιεξσκήο δαλείσλ 
έρνπλ εθαξκνγή. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, παξφιν πνπ επηηξέπεηαη θαη 
ε κειινληηθή εθαξκνγή. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε 
λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ε εηαηξία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα πηνζεηήζεη ηελ παξαθάησ 
ηξνπνπνίεζε θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ΓΠΥΑ 7, 
„Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ΓΛΠ 31, 
„πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο‟ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ 32, „ „Υξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα: Παξνπζίαζε‟. Γελ έρεη εθαξκνγή γηαηί ν Όκηινο δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζε 
ζπγγελείο.  
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 29, «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 
ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο», εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε απηή αλαζεσξεί ηελ 
πεξηνξηζηηθή ιίζηα ησλ εμαηξέζεσλ αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ πνπ επηκεηξνχληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο π.ρ. ηα ελζψκαηα πάγηα. Γελ 
αλαθέξνληαη εηδηθέο απαηηήζεηο κεηάβαζεο ιφγσ ηνπ φηη ε ηξνπνπνίεζε είλαη 
πεξηζζφηεξν δηεπθξίληζε θαη φρη αιιαγή. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η 
ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη εάλ κηα θνηλνπξαμία απνηηκάηαη ζε 
εχινγε αμία, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ( εθφζνλ έρεη εμαηξεζεί απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ΓΛΠ 31), κφλν νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 
δεζκεχζεσλ ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο θαζψο επίζεο θαη 
ζρεηηθά κε ηελ πεξίιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ 
θαη απνηειεζκάησλ έρνπλ εθαξκνγή. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. ε 
πεξίπησζε λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα πηνζεηήζεη 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ΓΠΥΑ7, „Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 
Γλσζηνπνηήζεηο‟, ηνπ ΓΛΠ 28, „Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο‟ θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ32, „Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε‟ .  Γελ έρεη 
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 34, „Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά‟, εθαξκφδεηαη 
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Η 
ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 
ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εκπίπηεη 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ.  
 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

18 

- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 36, ‟Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ‟, 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο‟, απαηηνχληαη νη ίδηεο 
γλσζηνπνηήζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ ησλ 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο „αμίαο ιφγσ 
ρξήζεο‟. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. 
Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 φπνπ 
εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 38, „Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Ο Όκηινο ζα 
εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
  
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39,‟Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε, 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
Γηεπθξηλίδεη φηη νη αιιαγέο ζε πεξηζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα παξάγσγα - ζπγθεθξηκέλα, 
ηα παξάγσγα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ή απνραξαθηεξηζηεί σο εξγαιεία ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο - δελ ζεσξνχληαη 
επαλαηαμηλνκήζεηο. πλεπψο, έλα παξάγσγν κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ηελ 
θαηεγνξία, ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία ηεο „εχινγεο αμίαο κέζσ 
απνηειεζκάησλ‟ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Οκνίσο, φηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί επαλαηαμηλφκεζε σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο 
ινγηζηηθήο πνιηηηθήο κηαο αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 45 
ηνπ ΓΠΥΑ 4, „Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα‟, απηφ απνηειεί αιιαγή ησλ πεξηζηάζεσλ θαη 
φρη επαλαηαμηλφκεζε. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε 
λσξίηεξε εθαξκνγή.  
 
Καηαξγεί ηελ αλαθνξά ηνπ ΓΛΠ 39 ζηνλ φξν „ηνκέαο‟ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ελφο 
εξγαιείνπ σο κέζν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ 
θαη ελζαξξχλεηαη ηε λσξίηεξε εθαξκνγή. 
 
Απαηηεί ηε ρξήζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ζε αληίζεζε κε ην 
αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην) θαηά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ 
κεηά ηελ παχζε ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο. Η ηξνπνπνίεζε έρεη 
αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ 
ηξνπνπνίεζε απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40,‟Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα‟, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.  
 
 Αλαζεσξεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ (θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16) 
φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνηνχληαη γηα 
κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα λα ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 
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πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή επελδπηηθνχ αθηλήηνπ, αιιά 
αλακέλεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ, ην ππφ 
θαηαζθεπή επελδπηηθφ αθίλεην ζα επηκεηξεζεί ζην θφζηνο έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα 
θαηαζηεί εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ή ζα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ. 
Η ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή ελψ ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή 
ηεο. Μηα εηαηξεία επηηξέπεηαη λα εθαξκφζεη ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε νπνηαδήπνηε 
εκεξνκελία πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 εθφζνλ νη εχινγεο αμίεο ησλ ππφ 
θαηαζθεπή επελδπηηθψλ αθηλήησλ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
εκεξνκελία εθαξκνγήο. Η ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41 „Γεσξγία‟ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. Γελ έρεη εθαξκνγή. 
 
5.2. ε) Ππλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 
 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη 
θαη παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλάιιαγκα, κεηαηξέπνληαη ζε 
επξψ, κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ 
πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 
 
5.3  Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
α) Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 έσο 
31 Μαξηίνπ 2009 αθνξνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ 
REVOIL, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηξηθή εηαηξεία REVOIL Αλψλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδψλ θαη ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία REVOIL ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ..  
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ (εθεμήο 
αλαθεξφκελεο απφ θνηλνχ σο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην Γηεζλή Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 – «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή 
Πιεξνθφξεζε» θαη εηδηθφηεξα κε βάζε: 

 
Σελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο  
Σελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  
Σελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
Σελ αξρή απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ 
Σελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο 
Σε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, 
 

είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), ηα 
νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηηο 
εξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.)  
ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ο Όκηινο REVOIL εθάξκνζε ηηο ίδηεο αξρέο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο θαη 
απνηίκεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.3.2009, νη νπνίεο 
εθαξκφζζεθαλ θαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008, εθηφο απφ 
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ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα 
ηηο ρξήζεηο κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη. 

 
β) Υξήζε εθηηκήζεσλ. Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ απφ ηνλ Όκηιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ αλαθέξνληαη 
ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. εκεηψλεηαη 
φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη 
ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο. 
 
 
5.4 Ξιεξνθόξεζε θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα 

Ωο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο νξίδεηαη ην ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 
πνπ:  

α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα 
απνθηά έζνδα θαη λα αλαιακβάλεη έμνδα,  
β) ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο 
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο νληφηεηαο γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά 
κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνδφζεψο ηνπ θαη 
γ) γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.  
 
Νη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Νκίινπ είλαη νη εμήο: 
 
A. Σνκέαο Πεηξειαηνεηδψλ:  
 

(η) Ο Όκηινο κέζσ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL Α.Δ.Δ.Π. δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζην θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα εκπνξεχεηαη φινπο ηνπο 
ηχπνπο βελδηλψλ (βελδίλε ακφιπβδε 95 θαη 100 νθηαλίσλ, βελδίλε ακφιπβδε LRP 
(Lead Replacement Petrol) 96 νθηαλίσλ) θαη πεηξειαίσλ (πεηξέιαην θίλεζεο – 
Diesel, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, λαπηηιηαθφ πεηξέιαην, θσηηζηηθφ πεηξέιαην θαη 
καδνχη). 

 
(ηη) Δπίζεο, εκπνξεχεηαη πιήξε ζεηξά ιηπαληηθψλ, ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα 

“REVOIL” . 
 
B. Σνκέαο Καηαζθεπαζηηθφο:  
 

Ο Όκηινο κέζσ ηεο Θπγαηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ. ζα 
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ Καηαζθεπαζηηθφ Σνκέα. 

Η ζπγαηξηθή κε εκεξνκελία 31.3.2009 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εκπνξηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

 
 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

21 

Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο : 
 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 
1.1.2009 έσο 31.3.2009 θαη γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 1.1.2008 έσο θαη 31.03.2008 
ήηαλ ηα παξαθάησ (πνζά ζε ρηι. επξψ): 
 
 

        ΝΚΗΙΝΠ 

 

(η)  Καπζίκσλ & ινηπψλ 
παξνρψλ 

(ηη)  Ληπαληηθψλ 

 
31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 

Πσιήζεηο 168.110 147.903 300 211 

      Μηθηά θέξδε 7.207 5.371 100 83 

Κέξδε πξφ θφξσλ  1.471 546 20 8 

EBITDA 2.492 1.457 35 23 

  

    

     
     

     

 
Σν ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ θαηά ηνκέα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2009 γηα ηνλ Όκηιν  

θαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα ήηαλ ηα αθφινπζα (πνζά ζε ρηι. 
επξψ) :  

 
 

 
 
 
Πιεξνθφξεζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα : 
 

Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ Διιεληθή 
επηθξάηεηα θαη ζηα Βαιθάληα. 

Η αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κεηαμχ Διιάδνο θαη εμσηεξηθνχ αλαιχεηαη 
σο εμήο (πνζά ζε ρηι. επξψ): 
 
       ΝΚΗΙΝΠ  

31.03.2009 31.03.2008   

Πσιήζεηο Δζσηεξηθνχ  167.132 148.089   
Πσιήζεηο Δμσηεξηθνχ 

(Βνπιγαξία) 

 

1.278 

 

25 
  

Πύλνιν 168.410 148.114 
 
 

 

 

 

                      31.03.2009                                   31.03.2008  

Θαύζηκα Ιηπαληηθά Θαύζηκα Ιηπαληηθά 
 (η)  Δλεξγεηηθφ 64.180 0 65.247 0 

 (ηη) Τπνρξεψζεηο 64.110 70 65.149 98 
 (ηηη) Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα      

θαη άπια πάγηα 
784 0 717 0 
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 5.5  Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ, απνηηκψληαη ζην 
θφζηνο θηήζεο ηνπο,  κείνλ ηηο απνζβέζεηο. 

Ωο θφζηνο θηήζεο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, θηεξίσλ, κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Π. (1ε Ιαλνπαξίνπ 2004), επηιέρζεθε ην ηζηνξηθφ 
θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο θφζηνο εθθίλεζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηή. Σα κηζζσκέλα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο 
ηνπο. 

Σα γήπεδα – νηθφπεδα δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Οη απνζβέζεηο ησλ 
ινηπψλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή 
κέζνδν, ελψ ε σθέιηκε δσή ηνπο έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Ξεξηγξαθή 
Ωθέιηκε Εσή 

Κηήξηα θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  33 έηε 

Γεμακελέο Δγθαηαζηάζεσλ 33 έηε 

Γίθηπα σιελψζεσλ – Αγσγνί – Δηδηθφο Δμνπιηζκφο Δγθαηαζηάζεσλ  

10 έηε 

Αληιεηηθά – Ππξνζβεζηηθά πγθξνηήκαηα 10 έηε 

πζηήκαηα Φφξησζεο Βπηηνθφξσλ Ορεκάησλ 10 έηε 

Φνξηεγά Απηνθίλεηα 8-15 έηε 

Δπηβαηεγά Απηνθίλεηα  5 έηε 

Έπηπια θαη Λνηπφο Δμνπιηζκφο 5-10έηε 

πγθξνηήκαηα θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο Η/Τ 3,5 έηε 

Δμνπιηζκφο Πξαηεξίσλ 5-15 έηε 

 
Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ζηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Οκίινπ. 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε εηεζίσο. 
Καηά ηε πψιεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο 

πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο πεξηφδνπ ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. 
 
 
 
 5.6  Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία     
 

Πεξηιακβάλνληαη άδεηεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κηζζσηηθά δηθαηψκαηα 
ζε αθίλεηα ηξίησλ ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο.  
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Οη απνζβέζεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
σθέιηκεο δσήο ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε νπνία έρεη νξηζζεί λα 
είλαη 3,5 έηε γηα ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη 12 έηε γηα ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 
 
 
 
 5.7  Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ 
απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο εηεζίσο. Σα 
απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο 
φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Η αλαθηήζηκε 
αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 
ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Οη δεκίεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
 
 
 
 5.8  Απνζέκαηα  
 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη 
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 
εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη πεξίπησζε. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν 
FIFO. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ ηπρφλ θφζηνο 
δαλεηζκνχ. 
  
 
 
 5.9  Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  
 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία 
ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία. Ωο δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο 
απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη, εθείλεο νη απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ν Όκηινο ζεσξεί σο κε 
εηζπξάμηκεο. 

Σφθνη ρξεψλνληαη γηα ηα αλνηρηά ππφινηπα απφ ηελ 1ε εκέξα ηεο ιήμεο ηεο 
ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο ηνπο. Σν κέζν επηηφθην ρξέσζεο είλαη 10% 
εηήζην. 

Πξφβιεςε επηζθάιεηαο δηελεξγείηαη γηα ππφινηπα αλνηρηά πιένλ ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο (αλά πεξίπησζε – 
individually) ιακβαλνκέλσλ ππφςε παξακέηξσλ φπσο εθηίκεζε ησλ κε 
θαιππηφκελσλ πνζψλ κε εμαζθαιίζεηο, εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα θ.ν.θ. 
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 5.10  Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη ηα 
κεηξεηά  νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο. 
 
 
 
 5.11  Γαλεηζκόο 
 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηε 
παξνχζα αμία. 
 
 
 
 5.12  Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 
 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 
αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηζρχνληα 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 
 
 

 

 5.13  Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
 
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 
 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 
θαηαρσξήζεθαλ σο έμνδν φηαλ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο. 
 
 
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 
 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην Ν. 2112/20 (πεξί απνδεκίσζεο) θαη αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο απφιπζεο θαη 
απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε  Δηαηξεία  
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 
2112/20. 

Σν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ αλσηέξσ παξνρψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 
εθάζηνηε αλαθεξφκελε πεξίνδν. 

Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο 
δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο 
ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή εηαηξεία κε ηε ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). 
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 5.14  Ξξνβιέςεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο δηελεξγνχληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, 
σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ  γεγνλφησλ  θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί 
εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ηαθηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελν 
πνζφ κπνξεί λα θηλεζεί αμηφπηζηα. 
 
 
 
 5.15  Αλαγλώξηζε εζόδσλ/εμόδσλ  
 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη 
παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη 
επηζηξνθέο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη  σο εμήο: 
 
 
(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 
 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο 
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 
εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
 
 
(β) Έζνδα απφ ηφθνπο  
 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ ηζρχνληνο επηηνθίνπ. 
 
 
(γ) Έζνδα απφ ελνίθηα   
 

Σα έζνδα απφ ελνίθηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο. 
 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
 
 
 
 5.16  Κηζζώζεηο 
 

Οη κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο 
ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο, ηαμηλνκήζεθαλ σο ιεηηνπξγηθέο 
κηζζψζεηο. 

Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάρζεθαλ σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
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εκεηψλεηαη, φηη νη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 
θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, 
θαηαρσξήζεθαλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ 
εθκηζζσηή θαηαρσξήζεθε ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε. 
 
 
 
 
 5.17  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 
Η δηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ απηή εγθξίλεηαη 

απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  
Η δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2008 θαηαρσξήζεθε σο 

ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ 30.3.2009. Σα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα αλήιζαλ ζην 
πνζφ ησλ 835.500,00 επξψ (κέξηζκα 0,0375 επξψ αλά κεηνρή).  
 
 
 
 
 5.18  Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη  θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε 
βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ 
θξίλνληαη εχινγεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζην εγγχο κέιινλ. εκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη 
νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο.  
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 5.19  Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 
 

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κε ηα 
ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24 έρνπλ σο εμήο:   
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.03.09 31.03.08 31.03.09 31.03.08 

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ 

Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 
Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Απαηηήζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Τπνρξεψζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 

304.056,47 304.713,93 304.056,47 304.713,93 

Άιιεο δαπάλεο πνπ 
αθνξνχλ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 

9.946,23 10.868,88 9.946,23 10.868,88 

Απαηηήζεηο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

18.984,93 22.069,44 18.984,93 22.069,44 

 
 
 
 5.20  Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Μεηξηθή Δηαηξεία θαηά ηελ 31ε 
Μαξηίνπ 2009  έρεη σο εμήο: 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.3.2009 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2008 

Γηνηθεηηθφ ππαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ 

87 74 87 74 

 
Η Μεηξηθή Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε 80 επηρεηξεκαηίεο νδεγνχο-κεηαθνξείο 

βπηηνθφξσλ πγξψλ θαπζίκσλ Γεκνζίαο Υξήζεσο, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
ηεο. Ο αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2008  ήηαλ 80.  

Η ζπγαηξηθή δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 
 
 
 5.21  Θέξδε αλά κεηνρή 
 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ βάζεη ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ 
ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο.  
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 5.22 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 

α) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηεο εηαηξείαο.  

 

β) Σν Μάην 2009 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο 
ρξήζεηο 2006, 2007 & 2008.Σα βηβιία πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία θξίζεθαλ επαξθή θαη 
αθξηβή θαη δελ πξνέθπςαλ παξαηππίεο ή παξαιήςεηο πνπ λα επεξεάδνπλ ην θχξνο 
ηνπο. Δπεηδή ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δελ αλαγλψξηζε ηελ παξαγσγηθφηεηα 
νξηζκέλσλ δαπαλψλ, επηβιήζεθαλ πξφζζεηνη θφξνη πνζνχ 177.945,00 επξψ γηα ηηο 
ηξεηο ειεγρφκελεο ρξήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία είρε ζρεκαηίζεη ζρεηηθή 
πξφβιεςε χςνπο 100.000,00 Δπξψ, ε νπνία έρεη βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εμακήλνπ 2009 ζα 
επηβαξπλζνχλ θαηά 77.945,00 Δπξψ. 

 
 

Η Θπγαηξηθή Δηαηξεία, έθιεηζε ηελ πξψηε ηεο ρξήζε ζε ππέξ-δσδεθάκελε 
βάζε ηελ 31.12.2008. Απφ ηελ πξψηε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε δελ έρνπλ 
πξνθχςεη πιεξσηένη θφξνη, νπφηε δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα 
αλέιεγθηεο ρξήζεηο.  
 

Η) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
31.3.2009 31.12.2008 31.3.2009 31.12.2008 

Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 
θαιήο πιεξσκήο ζηα 

δηπιηζηήξηα 

8.950.000,00 7.950.000,00 8.950.000,00 7.950.000,00 

Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 
θαιήο πιεξσκήο ζηα 

Σεισλεία 

10.715.000,00   12.415.000,00 10.715.000,00 12.415.000,00 

 19.665.000,00 20.365.000,00 19.665.000,00 20.365.000,00 

 
 
 
ΗΗ) Δμαζθαιίζεηο εγγπήζεηο ππέξ Νκίινπ 
 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.3.2009 31.12.2008 31.3.2009 31.12.2008 

Πξνζεκεηψζεηο επί 
αθηλήησλ πειαηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

2.450.000,00 1.713.000,00 2.450.000,00 1.713.000,00 

Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 

θαιήο πιεξσκήο απφ 
πειάηεο 

 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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 5.23  Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο ιήμεο ηεο θιεηόκελεο 
πεξηόδνπ. 
 

Σν Μάην 2009 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 
2006, 2007 & 2008.(Ωο αλαιπηηθή ζεκείσζε 5.22 (β) ). 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο ιήμεο ηεο 
ρξήζεσο, ηα νπνία δελ έρνπλ απεηθνληζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο 
Μαξηίνπ 2009.  
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6. Αλαιπηηθά Πηνηρεία επί ησλ Νηθνλνκηθώλ  Θαηαζηάζεσλ 
 
 

 

6.1 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  
 
 
α)  Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Νκίινπ 
 
 
 
 

 
Γήπεδα – 
Νηθόπεδα 

Θηήξηα - 
Ρερληθά έξγα 

Κερ/ηα - Ρερλ. 
Δγθαη/ζεηο - 

ινηπόο 
κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεην -
πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε 
ΠΛΝΙΝ 

Αμία Κηήζεο  31.12.07 586.345,02 7.363.758,61 20.891.949,97 1.007.684,22 739.453,77 371.977,86 30.961.169,45  

Πξνζζήθεο 01.01-
31.12.08 0 815.281,31 1.637.810,64 850.063,72 90.665,30 52.155,24 3.445.976,21  

Μεηψζεηο  01.01-
31.12.08 0 -68.023,71 -464.491,85 -117.163,51 -495,00 -424.133,10 -1.074.307,17  

Αμία Κηήζεο  έσο 
31.12.08 586.345,02 8.111.016,21 22.065.268,76 1.740.584,43 829.624,07 0,00 33.332.838,49  

Πξνζζήθεο 01.01-
31.3.09 0 53.760,25 347.224,62 343.565,00 23.388,27 2.500,00 770.438,14  

Μεηψζεηο  01.01-31.3.09 0 0,00 -8.129,72 0,00 -0,01 0,00 -8.129,73  

Αμία Κηήζεο  έσο 
31.3.09 586.345,02 8.164.776,46 22.404.363,66 2.084.149,43 853.012,33 2.500,00 34.095.146,90  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.12.07 0,00 -1.618.067,94 -9790501,67 -491348,48 -521438,14 0 -12.421.356,23  

Απνζβέζεηο  01.01-
31.12.08 0 -483.358,42 -2.173.612,90 -135.737,78 -63.371,25 0 -2.856.080,35  

Μεηψζεηο  01.01-
31.12.08 0 45.313,73 390.070,87 77295,19 494,99 0 513.174,78  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.12.08 0,00 -2.056.112,63 -11.574.043,70 -549.791,07 -584.314,40 0,00 -14.764.261,80  

Απνζβέζεηο  01.01-
31.3.09 0 -123.442,27 -664.677,81 -46.684,20 -17.850,47 0,00 -852.654,75  

Μεηψζεηο  01.01-31.3.09 0 0,00 8.129,70 0,00 0,00 0,00 8.129,70  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.3.09 0,00 -2.179.554,90 -12.230.591,81 -596.475,27 -602.164,87 0,00 -15.608.786,85 

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.12.2007 586.345,02 5.745.690,67 11.101.448,30 516.335,74 218.015,63 371.977,86 18.539.813,22  

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.12.2008 586.345,02 6.054.903,58 10.491.225,06 1.190.793,36 245.309,67 0,00 18.568.576,69 

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.3.2009 586.345,02 5.985.221,56 10.173.771,85 1.487.674,16 250.847,46 2.500,00 18.486.360,05 
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β)  Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Δηαηξείαο  
 
 
 

 
Γήπεδα – 
Νηθόπεδα 

Θηήξηα - 
Ρερληθά έξγα 

Κερ/ηα - Ρερλ. 
Δγθαη/ζεηο - 

ινηπόο 
κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεην -
πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε 
ΠΛΝΙΝ 

Αμία Κηήζεο  31.12.07 586.345,02 7.363.758,61 20.891.949,97 1.007.684,22 738.613,77 371.977,86 30.960.329,45  

Πξνζζήθεο 01.01-
31.12.08 0 815.281,31 1.637.810,64 850.063,72 90.665,30 52.155,24 3.445.976,21  

Μεηψζεηο  01.01-
31.12.08 0 -68.023,71 -464.491,85 -117.163,51 -495,00 -424.133,10 -1.074.307,17  

Αμία Κηήζεο  έσο 
31.12.08 586.345,02 8.111.016,21 22.065.268,76 1.740.584,43 828.784,07 0,00 33.331.998,49  

Πξνζζήθεο 01.01-
31.3.09 0 53.760,25 347.224,62 343.565,00 23.388,27 2.500,00 770.438,14  

Μεηψζεηο  01.01-31.3.09 0 0,00 -8.129,72 0,00 -0,01 0,00 -8.129,73  

Αμία Κηήζεο  έσο 
31.3.09 586.345,02 8.164.776,46 22.404.363,66 2.084.149,43 852.172,33 2.500,00 34.094.306,90  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.12.07 0,00 -1.618.067,94 -9790501,67 -491348,48 -521352,04 0 -12.421.270,13  

Απνζβέζεηο  01.01-
31.12.08 0 -483.358,42 -2.173.612,90 -135.737,78 -63.115,05 0 -2.855.824,15  

Μεηψζεηο  01.01-
31.12.08 0 45.313,73 390.070,87 77295,19 494,99 0 513.174,78  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.12.08 0,00 -2.056.112,63 -11.574.043,70 -549.791,07 -583.972,10 0,00 -14.763.919,50  

Απνζβέζεηο  01.01-
31.3.09 0 -123.442,27 -664.677,81 -46.684,20 -17.850,47 0,00 -852.654,75  

Μεηψζεηο  01.01-31.3.09 0 0,00 8.129,70 0,00 0,00 0,00 8.129,70  

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 31.3.09 0,00 -2.179.554,90 -12.230.591,81 -596.475,27 -601.822,57 0,00 -15.608.444,55 

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.12.2007 586.345,02 5.745.690,67 11.101.448,30 516.335,74 217.261,73 371.977,86 18.539.059,32  

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.12.2008 586.345,02 6.054.903,58 10.491.225,06 1.190.793,36 244.811,97 0,00 18.568.078,99 

Αλαπφζβεζηε Αμία 
31.3.2009 586.345,02 5.985.221,56 10.173.771,85 1.487.674,16 250.349,76 2.500,00 18.485.862,35 

 
            
 

(α) ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφζν ηνπ Οκίινπ φζν θαη ηεο 
Μεηξηθήο Δηαηξείαο, ζηηο 31.3.2009, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη κηζζσκέλα κε 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 
 
 

Ξεξηγξαθή Αμία θηήζεο 
Ππζζσξεπκέλεο 

Απνζβέζεηο  

Αλαπόζβεζηε 

Αμία 

Κηήξηα – Δγθ/ζεηο θηεξίσλ 11.738,81 5.794,85 5.943,96 

Μερ/ηα – Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 623.327,39 571.505,61 51.821,78 
Μεηαθνξηθά Μέζα 1.649.617,00 308.794,34 1.340.822,66 
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(β) Γελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ Οκίινπ, γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο 
ησλ ππνιεηπφκελσλ κηζζσκάησλ leasing ηεο Μεηξηθήο. 
 
 
 

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

 
         ΝΚΗΙΝΠ          ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Αμία θηήζεο   

Καηά ηελ 31.12.07 475.379,06  473.997,06  

Πξνζζήθεο 01.01-31.12.2008 147.407,63  147.407,63  

Μεηψζεηο  01.01-31.12.2008 0,00  0,00  

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.08 622.786,69  621.404,69  

Πξνζζήθεο 01.01-31.03.2009 13.546,72  13.546,72  

Μεηψζεηο  01.01-31.12.2009 0,00  0,00  

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.09 636.333,41  634.951,41  

   

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 31.12.07 -151.427,85  -151.286,19  

   

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2008 -65.237,03  -64.815,51  

Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2008 0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.08 -216.664,88  -216.101,70  

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.03.2009 -23.307,01  -23.307,01  

Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.03.2009 0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.03.09 -239.971,89  -239.408,71  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2007 323.951,21  322.710,87  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2008 406.121,81  405.302,99  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2009 396.361,52  395.542,70  

 
 
 

(α) ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο  Δηαηξείαο 
πεξηιακβάλνληαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη κεηαβίβαζε κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ 
ζε αθίλεηα ηξίησλ. 

 
(β)  Οη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ ηα  έμνδα 

δηνίθεζεο. 
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6.3    Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 
 
           ΝΚΗΙΝΠ      ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
Αμία θηήζεο   
Πξνζζήθεο 01.01-31.12.2008 537.592,48  537.592,48  

Μεηψζεηο  01.01-31.12.2008 0,00  0,00  

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.08 537.592,48  537.592,48  

Πξνζζήθεο 01.01-31.03.2009 0,00  0,00  

Μεηψζεηο  01.01-31.12.2009 0,00  0,00  

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.09 537.592,48  537.592,48  

   

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2007 0,00 0,00 

Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2007 0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 31.12.07 0,00  0,00  

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2008 -633,87  -633,87  

Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2008 0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.08 -633,87  -633,87  

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.03.2009 -1.037,24  -1.037,24  

Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.03.2009 0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.03.09 -1.671,11  -1.671,11  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2007 0,00  0,00  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2008 536.958,61  536.958,61  

Αλαπφζβεζηε αμία 31.03.2009 535.921,37  535.921,37  

 
 

 

 

6.4 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 
 
        ΝΚΗΙΝΠ     ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ 

31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο   
καθξνπξφζεζκεο 

ιήμεο     

2.156.919,35 2.432.042,75 2.156.919,35 2.432.042,75 

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 85.873,79 82.327,59 85.873,79 82.327,59 
Μαθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο απφ 
πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ  

987.179,66 995.993,54 987.179,66 995.993,54 

 3.229.972,80 3.510.363,88 3.229.972,80 3.510.363,88 

 
Οη επηηαγέο εηζπξαθηέεο καθξνπξφζεζκεο ιήμεο (άλσ ηνπ έηνπο) ηηο νπνίεο 

έρεη ε Μεηξηθή Δηαηξεία ζην ραξηνθπιάθην ηεο θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2009 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηε θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Οη δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
θφζηνο (ζεκ. 6.22). 
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6.5 Απνζέκαηα (Δκπνξεύκαηα) 

 
Η Μεηξηθή Δηαηξεία δηαηεξεί απνζέκαηα θαπζίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηε 

Υίν θαη ζηε Καβάια, θαζψο επίζεο θαη απνζέκαηα ιηπαληηθψλ ζε εγθαηαζηάζεηο 
ηξίησλ.  

Η Μεηξηθή Δηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ειάρηζηεο 
δπλαηέο πνζφηεηεο θπζηθνχ πξντφληνο, επηηπγράλνληαο ηε βειηηζηνπνίεζε 
δηαρείξηζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν ηηκψλ θαη 
επεξεαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ 
ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ, παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ 
ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη έλα πνζνζηφ 70% πεξίπνπ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 
“Απνζέκαηα” θαηαιακβάλνπλ νη πξνπιεξσζέληεο δαζκνί θαπζίκσλ, πξνθεηκέλνπ 
απηά λα θαηαζηνχλ ειεχζεξα πξνο πψιεζε. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ θαηεζηξακκέλα ή απαμησκέλα 
απνζέκαηα. 

 

Σα απνζέκαηα ηελ 31.3.2009 απνηεινχληαη απφ: 
 
 

Απνζέκαηα 31.3.09 31.12.08 
Ληπαληηθά: 790.506,00 606.066,77 

Καχζηκα: 2.243.517,23 2.378.116,36 

Πύλνιν: 3.034.023,23 2.984.183,13 

 
 

Η ζπγαηξηθή Δηαηξεία δελ έρεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο απνζέκαηα. 
 
 

 

6.6 Ξειάηεο  
 

 
     ΝΚΗΙΝΠ       ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 

ινγαξηαζκνύ 

 

31.03.09 
 

 

31.12.08 
 

 

31.03.09 
 

31.12.08 

Πειάηεο (ππφινηπν 

αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ) 

 

10.105.737,44 

 

11.997.712,40 

 

10.105.737,44 

 

11.997.712,40 
Πειάηεο (ππφινηπν 

επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ) 

 

16.832.071,69 

 

19.545.605,89 

 

16.832.071,69 

 

19.545.605,89 

 26.937.809,13 31.543.318,29 26.937.809,13 31.543.318,29 

 
Η Θπγαηξηθή δελ έρεη απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 
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α) Η ελειηθίσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Πειάηεο” ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ,(αλνηθηφ 
ππφινηπν, πνζά ζε ρηι. επξψ) θαηά ηελ 31.03.2009 θαη 31.12.2008 παξνπζηάδεηαη 
ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.03.09 

 

Ξνζνζηό  31.12.08 

 

Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 30 εκέξεο 8.658  94%  10.429  93% 

Απφ 31 έσο 90 εκέξεο 514  6%  499  5% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 0  0%  231  1% 

Άλσ ησλ 151 εκεξψλ 0  0%  91  1% 

Πύλνιν 9.172  100%  11.250  100% 

 
 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα πνζνζηφ 94% ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ “Πειάηεο” αθνξά πηζηψζεηο έσο 30 εκέξεο (2008: πνζνζηφ 93%). 
 
 
 

Οη θαζπζηεξεκέλεο  απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.03.09 

 

Ξνζνζηό  31.12.08 

 

Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 30 εκέξεο 182  19%  167  22% 

Απφ 31 έσο 90 εκέξεο 4  1%  90  12% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 167  18%  67  9% 

Άλσ ησλ 151 εκεξψλ 581  62%  424  57% 

Πύλνιν 934  100%  748  100% 

 
 

Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη κε είζπξαμεο. 
 

  Σα απνκεησκέλα ππφινηπα ηελ 31.03.2009 θαη 31.12.2008 είλαη κεδεληθά. 
 
 

β) Η ελειηθίσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο “Δπηηαγέο 
Δηζπξαθηέεο” (πνζά ζε ρηι. επξψ) ζηηο 31.03.2009 θαη 31.12.2008 απεηθνλίδεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.03.09 

 

Ξνζνζηό  31.12.08 

 

Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 30 εκέξεο 11.629  69%  16.080  82% 

Απφ 31 έσο 90 εκέξεο 1.439  9%  1.397  7% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 345  2%  901  5% 

Απφ 151 έσο 365 εκέξεο 3.419  20%  1.168  6% 

Πύλνιν 16.832  100%  19.546  100% 

 



 

    Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Καξηίνπ 2009  
                                 

 

36 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ “Δπηηαγέο 
Δηζπξαθηέεο”, ζε πνζνζηφ 69% πεξίπνπ, αθνξά επηηαγέο εηζπξαθηέεο ιήμεο έσο 30 
εκεξψλ.(2008: πνζνζηφ 82%). 

Η εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη  κε ηε ινγηζηηθή αμία απηψλ. 
 
Σα απνκεησκέλα ππφινηπα ηελ 31.03.2009 θαη 31.12.2008  είλαη κεδεληθά. 
 
 
 
 
6.7 Ινηπέο απαηηήζεηο 

 

 

 
 
 

Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ 882.575,07 αληηπξνζσπεχνπλ επίδηθεο 
απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ  θαη έρνπλ θαιπθζεί απφ αληίζηνηρε πξφβιεςε πνζνχ 
882.592,14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ΝΚΗΙΝΠ            ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 

Ινγαξηαζκνύ 
31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Δπηζθαιείο 

Απαηηήζεηο 
882.575,07 804.974,23 882.575,07 804.974,23 

Μείνλ : Πξνβιέςεηο -882.592,14 -807.592,14 -882.592,14 -807.592,14 

 -17,07 -2.617,91 -17,07 -2.617,91 

Υξεψζηεο Γηάθνξνη 106.654,64 502.516,23 104.777,64 499.659,62 

Λνγαξηαζκνί 

δηαρείξηζεο 
πξνθαηαβνιψλ θαη 

πηζηψζεσλ 

10.591,07 13.163,01 10.591,07 13.163,01 

Έμνδα πνπ αθνξνχλ 
ηελ επφκελε ρξήζε 

82.510,51 166.199,04 82.510,51 166.199,04 

Έζνδα ρξήζεο 
εηζπξαθηέα 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξέο ππφ 
παξαιαβή 

82.908,73 310.468,37 82.908,73 310.468,37 

Πύλνιν 282.647,88 989.728,74 280.770,88 986.872,13 
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6.8 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

απνηηκεκέλα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ απνηειεζκάησλ. 
 
 

Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη αλαιχεηαη σο θάησζη:  
 
 
   ΝΚΗΙΝΠ   ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.3.2009 31.12.2008 31.3.2009 31.12.2008 

Τπφινηπν έλαξμεο 19.070,00 0,00 19.070,00 0,00 
Αγνξέο ρξενγξάθσλ 10.180,00 21.300,00 10.180,00 21.300,00 

Πσιήζεηο ρξενγξάθσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 
Απνηέιεζκα απφ απνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ 
-2.845,00 -2.230,00 -2.845,00 -2.230,00 

 26.405,00 19.070,00 26.405,00 19.070,00 

   
 

Η απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 
θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηνπ ΥΑ, ηελ 31 Μαξηίνπ 2009. 

Απφ ηε απνηίκεζε πξνέθπςε δεκηά 2.845,00 επξψ ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα 
άιια έμνδα, ησλ απνηειεζκάησλ  ρξήζεσο. 
 
  
 
 

6.9 Tακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα  
 

Η αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
              ΝΚΗΙΝΠ             ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Σακείν 244.532,02 251.012,23 244.532,02 251.012,23 

Καηαζέζεηο φςεσο 6.476.616,53 1.947.220,45 6.465.609,12 1.938.255,59 

Καηαζέζεηο 
πξνζεζκίαο 

4.140.000,00 4.140.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Πύλνιν 10.860.148,55 6.338.232,68 10.710.141,14 6.189.267,82 
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6.10 Κεηνρηθό Θεθάιαην 

 
Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 6.684.000,00 επξψ δηαηξνχκελν ζε 22.280.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ εθάζηε. 
Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Θπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
150.000,00 επξψ,  δηαηξνχκελν ζε 15.000 κεηνρέο αμίαο 10,00 επξψ εθάζηε. Σν 
πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο Μεηξηθήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Θπγαηξηθήο είλαη 
149.990,00 επξψ. 
 
 
 

6.11 Απνζεκαηηθά 
 
 

Η αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Απνζεκαηηθά” απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 
 
              ΝΚΗΙΝΠ             ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Γηαθνξά απφ 
έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην 

4.961.435,24 4.961.435,24 4.961.435,24 4.961.435,24 

Σαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ 
685.531,04 612.922,11 685.531,04 612.922,11 

Αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ 
λφκσλ 

1.367.762,60 1.359.407,54 1.367.762,60 1.359.407,54 

Πύλνιν 7.014.728,88 6.933.764,89 7.014.728,88 6.933.764,89 

  
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ,  ε 
δεκηνπξγία “Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ” ζε πνζνζηφ 5% εηεζίσο ησλ θεξδψλ κεηά 
θφξσλ, είλαη ππνρξεσηηθή, κέρξη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ λα θζάζεη ην 1/3 ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν “Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ”  πξννξίδεηαη πξνο θάιπςε ηπρφλ 
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

ην ινγαξηαζκφ “Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ” 
πεξηιακβάλνληαη απνζεκαηηθά πνπ πξνήιζαλ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα θαη έζνδα 
θνξνινγεζέληα θαη΄ εηδηθφ ηξφπν, θαζψο επίζεο θαη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 2601/1998 γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ζηε λήζν Υίν.  

Σα αλσηέξσ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ζα 
θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.   
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6.12 Έληνθα Γάλεηα 
 

Οη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο (δάλεηα) ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη 
ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, σο θάησζη: 
 

           ΝΚΗΙΝΠ            ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Μαθξνπξφζεζκα 

δάλεηα 
8.403.145,65 9.645.000,00 8.403.145,65 9.645.000,00 

Γφζεηο πιεξσηέεο 

ζηνπο επφκελνπο 

12 κήλεο 

4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 

Βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Πύλνιν 13.393.145,65 14.635.000,00 13.393.145,65 14.635.000,00 

 
 
 

 Ξεξίνδνη απνπιεξσκήο 

Ξνζά ζε Δπξώ Πύλνιν έσο 1 έηνο 1 – 2 έηε 2 – 5 έηε 

Μαθξνπξφζεζκνο 

ηξαπεδηθφο 
δαλεηζκφο 13.393.145,65 4.990.000,00 4.690.000,00 3.713.145,65 

  
 
 

Όια ηα δάλεηα πνπ έρεη ζπλάςεη ν Όκηινο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο 
είλαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο (unsecured bank loans). 
 
 
 

6.13 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο  θαη  βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  
 
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο - βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ θπξίσο 

απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), ηηο νπνίεο ε Μεηξηθή Δηαηξεία 
έρεη ζπλάςεη  γηα ηε κίζζσζε επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη 
βπηηνθφξσλ νρεκάησλ. 

Σν βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ιήμεο εληφο ηνπ 
έηνπο, απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ηεο 31.3.2009 θαη 31.12.2008  ζηηο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Πνζά πνπ ιήγνπλ άλσ ηνπ ελφο έηνπο εκθαλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζνινγηζκνχο. 
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6.14 Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ   

 
Ο ινγαξηαζκφο “Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο” αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηεο 

Μεηξηθήο Δηαηξείαο λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ – 
απνδεκηψζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπο, ζε 
πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ Δηαηξεία. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε 
απεηθνλίδεηαη, κε βάζε ην αλακελφκελν δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα εθάζηνπ 
εξγαδνκέλνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 31.12.2008. 

Σν αλσηέξσ δηθαίσκα πξνεμνθιήζεθε ζηε παξνχζα αμία θαη νη αλαινγηζηηθέο 
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη θάησζη: 
 
 
 Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ :  2% 
 Αχμεζε εηήζηνπ κηζζνινγίνπ : πιεζσξηζκφο        + 1%  
 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην :          5,9% 
 
 

Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.03.2009 έρνπλ σο 
εμήο: 
 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 1.1.09-31.3.09 1.1.08-31.12.08 1.1.09-31.3.09 1.1.08-31.12.08 

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ  110.715,83 93.348,50 110.715,83 93.348,50 
Πιένλ : Πξνβιέςεηο 

πεξηφδνπ   

8.100,00 42.625,55 8.100,00 42.625,55 

Μείνλ: Υξεζηκνπνηεκέλεο 

Πξνβιέςεηο Υξήζεσο  

- -25.258,22 - -25.258,22 

Τπφινηπν 118.815,83 110.715,83 118.815,83 110.715,83 

 
 

 

6.15 Ινηπέο Ξξνβιέςεηο 
 

Η εηαηξεία γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 
2006,2007 θαη 2008, ζρεκάηηζε πξφβιεςε 100.000,00 επξψ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη κεηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν νινθιεξψζεθε ν 
ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ αλέιεγθησλ απηψλ ρξήζεσλ, νη πξφζζεηνη θφξνη 
πνζνχ 177.945,00 επξψ πνπ επηβιήζεθαλ ζα επηβαξχλνπλ  ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α‟ 
εμακήλνπ 2009  θαηά 77.945,00 Δπξψ. 
 
 
 

6.16 Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεώζεηο 
 

Η Μεηξηθή Δηαηξεία πξνκεζεχεηαη ηα πγξά θαχζηκα (βελδίλεο, πεηξέιαηα) πνπ 
εκπνξεχεηαη απφ ηα δχν δηπιηζηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ησλ 
Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ θαη ηεο MOTOR OIL. 
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Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία Δ.Κ. Παζηνχξαο Α.Δ. ζηνλ ηνκέα 
πξνκήζεηαο ιηπαληηθψλ. Η αλάιπζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνκεζεπηέο 
θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο» απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 

 
 
 
 
 

6.17 Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο  
 

Η αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο” 
παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
          ΝΚΗΙΝΠ           ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
Ινηπέο 

Βξαρππξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο 

31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Φ.Π.Α. 364.953,23 - 364.953,23 - 

Φφξνη-Σέιε ακνηβψλ 

πξνζσπηθνχ /ηξίησλ 
88.125,84 

 

64.759,87 
88.125,84 

 

64.759,87 

Λνηπνί Φφξνη – Σέιε  149.380,69 39.459,95 149.380,69 39.459,95 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 85.306,16 153.137,79 85.306,16 153.137,79 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 115.498,44 194.442,01 115.498,44 194.442,01 

Έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επφκελε ρξήζε 
205.870,60 227.418,50 205.870,60 227.418,50 

Έμνδα δεδνπιεπκέλα ηεο  
πεξηφδνπ 

468.891,89 235.319,53 468.891,89 235.319,53 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 759.801,67 7.851,67 759.801,67 7.851,67 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 196.115,20 226.504,34 196.115,20 226.504,34 

Πύλνιν 2.433.943,72 1.148.893,66 2.433.943,72 1.148.893,66 

 
 
 
 
 
 

             ΝΚΗΙΝΠ            ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 31.3.09 31.12.08 31.3.09 31.12.08 

Πξνκεζεπηέο 

Καπζίκσλ 
(Γηπιηζηήξηα) 

 

12.825.465,29 

 

13.675.758,24 

 

12.825.465,29 

 

13.675.758,24 

Πξνκεζεπηέο 
Ληπαληηθψλ 

70.103,84 - 70.103,84 - 

Λνηπνί Πξνκεζεπηέο 

– Πηζησηέο 
7.352.033,88 

 

11.173.273,82 
7.352.033,88 

 

11.173.273,82 

Πύλνιν 20.247.603,01 24.849.032,06 20.247.603,01 24.849.032,06 

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 6.151.501,30 3.651.808,37 6.151.501,30 3.651.499,92 

Πύλνιν 26.399.104,31 28.500.840,43 26.399.104,31 28.500.531,98 
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6.18 Θόζηνο πσιήζεσλ 
 

Σν θφζηνο ησλ πσιήζεσλ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηα απνζέκαηα (αξρήο 
θαη ηέινπο) θαη ηηο αγνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. 
 
 

 

6.19 Έμνδα Γηνίθεζεο 
 

              ΝΚΗΙΝΠ                 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
 31.3.09 31.3.08 31.3.09 31.3.08 

Μηζζνδνζία 583.937,69 539.073,35 583.937,69 539.073,35 

Ακνηβέο ηξίησλ 278.128,17 263.471,53 278.128,17 263.471,53 

Παξνρέο ηξίησλ  268.919,59 162.212,52 268.919,59 162.212,52 

Φφξνη 205.228,40 158.034,87 205.228,40 158.034,87 

Γηάθνξα έμνδα 130.437,29 81.317,13 130.017,29 81.317,13 

Απνζβέζεηο 165.636,99 142.397,15 165.636,99 142.397,15 

Πξνβιέςεηο 81.075,00 29.499,00 81.075,00 29.499,00 

Πύλνιν 1.713.363,13 1.376.005,55 1.712.943,13 1.376.005,55 

 
 

6.20 Έμνδα  Γηάζεζεο 

 
             ΝΚΗΙΝΠ                ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.3.08 31.3.09 31.3.08 

Μηζζνδνζία 378.200,82 297.576,65 378.200,82 297.576,65 

Ακνηβέο ηξίησλ 56.777,53 46.589,71 56.777,53 46.589,71 

Παξνρέο ηξίησλ  111.412,33 91.468,34 111.412,33 91.468,34 

Φφξνη 17.258,42 5.250,00 17.258,42 5.250,00 

Γηάθνξα έμνδα 2.856.153,78 2.447.114,55 2.856.153,78 2.447.114,55 

Απνζβέζεηο 711.362,01 563.240,42 711.362,01 563.240,42 

Πξνβιέςεηο 2.025,00 1.500,00 2.025,00 1.500,00 

Πύλνιν 4.133.189,89 3.452.739,67 4.133.189,89 3.452.739,67 

 
 
 

6.21 Άιια Έζνδα 
 
 

               ΝΚΗΙΝΠ                 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.3.08 31.3.09 31.3.08 

Δπηρνξεγήζεηο θαη 

δηάθνξα έζνδα 
πσιήζεσλ 

 
74.991,60 

 
56.674,97 

 
74.991,60 

 
56.674,97 

Έζνδα 

παξεπφκελσλ 
αζρνιηψλ (ελνίθηα) 

 

119.551,55 

 

103.933,92 

 

119.551,55 

 

103.933,92 

Λνηπά έζνδα  9.686,75 3.845,78 9.686,75 3.845,78 

Πύλνιν 204.229,90 164.454,67 204.229,90 164.454,67 
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6.22 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

 
 

              ΝΚΗΙΝΠ           ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.3.09 31.3.08 31.3.09 31.3.08 

Σφθνη έμνδα ηξαπεδψλ 
καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 

 

180.863,43 

 

168.064,01 

 

180.863,43 

 

168.064,01 

Σφθνη παξνχζαο αμίαο 
καθξνπξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ 

 
-41.586,54 

 
20.966,06 

 
-41.586,54 

 
20.966,06 

Σφθνη έμνδα ηξαπεδψλ 

βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 

 
40.829,70 

 
58.968,93 

 
40.829,70 

 
58.968,93 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ 
47.917,47 22.749,00 47.917,47 22.749,00 

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ 18.565,51 5.153,97 18.565,51 5.153,97 

Πύλνιν 246.589,57 275.901,97 246.589,57 275.901,97 

Μείνλ: έζνδα απφ ινηπνχο 

πηζησηηθνχο ηφθνπο  

 

-88.345,99 

 

-55.959,81 

 

-87.554,60 

 

-54.552,41 

Πύλνιν 158.243,58 219.942,16 159.034,97 221.349,56 

 
 
 
 

Βάξε,  27 Μαΐνπ 2009 
 

 
   Γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ : 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

 
 

 
O ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 

 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 
 

 
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. 
ΡΟΤΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΒ 576539 

ΓΔΩΡΓΙΟ Δ. 
ΡΟΤΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 140188 

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. 
ΜΑΝΑΛΗ 

Α.Γ.Σ Π 691863 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΟΝΤΙΟ Α. 
ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 538553 


