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ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  μμεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
 
 
Κύριες και Κύριοι  Μέτοχοι, 
 
Σας υποβάλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2008-31/12/2008, 
καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και τις 
γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες της εταιρείας στην παρούσα χρήση έχουν διαρθρωθεί ως εξής : 
 
Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 83,7 εκατ. έναντι € 81,8 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων 
του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4% περίπου, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε € 
82,2 εκατ. έναντι € 83,2 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2007, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,3% περίπου. 
 
EBITDA: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 15,2 εκατ.  έναντι  € 12,0 εκατ. του 2007, δηλαδή 
αυξήθηκαν κατά 31,2%, διαμορφώνοντας έτσι τον δείκτη EBITDA σε 18,1% έναντι 14,2% του 2007. Τα 
ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 16,4 εκατ. έναντι  € 12,0 εκατ. του 2007, 
παρουσιάζοντας  αύξηση και διαμόρφωσαν τον δείκτη EBITDA σε  20,0% έναντι 14,4% του 2007. 
 
Έξοδα Διοίκησης - Διάθεσης: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν συνολικά στην παρούσα 
χρήση σε € 8,4 εκατ. και παρέμειναν αναλογικά με τον κύκλο εργασιών, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη 
χρήση. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, ανήλθαν συνολικά στην παρούσα χρήση σε € 
10,4 εκατ. έναντι € 10,2 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασαν μικρή αύξηση αναλογικά με τον κύκλο 
εργασιών. 
 
Κέρδη προ φόρων:  Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. κερδών της 
προηγούμενης χρήσης. Επίσης τα αντίστοιχα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι € 1,1 
εκατ. κερδών της προηγούμενης χρήσης. 
 
Κέρδη μετά φόρων: Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. κερδών της 
προηγούμενης χρήσης. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα αποτελέσματα παρουσίασαν κέρδη μετά φόρων € 1,9 εκατ. 
στην παρούσα χρήση, έναντι € 0,3 εκατ. κερδών της προηγούμενης χρήσης.  
 
Συνολικές υποχρεώσεις: Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 145,3 εκατ. έναντι € 129,0 εκατ. 
της προηγούμενης χρήσης. Οι αντίστοιχες ενοποιημένες συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 
174,2 εκατ. έναντι € 158,0 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. 
 
Επενδύσεις: Οι επενδύσεις της εταιρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 5,1 εκατ.., ενώ οι 
αντίστοιχες επενδύσεις του ομίλου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 7,8 εκατ. 
 
Αριθμοδείκτες: Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες της πορείας της εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Δείκτης Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
1. Δείκτης γενικής ρευστότητας 0,99 1,08 
2. Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 5,40 3,96 
3. Δείκτης κάλυψης τόκων 1,78 2,02 

 
 
 
 
 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 4

ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Η σύνοψη των στοιχείων αποτελεσμάτων και Ισολογισμού για τη χρήση 2008 παρουσιάζεται στους πίνακες που 
ακολουθούν: 
 
Σημαντικά γεγονότα: 
Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα ούτε στη μητρική εταιρία ούτε στις θυγατρικές της, στη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης 
 
Λοιπές πληροφορίες: 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008. Από τις θυγατρικές της 
εταιρείες: 1) η εταιρεία «BOLERO Ζαχαρώδη Θράκης Α.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003-
2008, 2) η εταιρεία «ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για το χρονικό διάστημα από 01/07/2005-
31/12/2008 και 3) η εταιρεία «ΒΙΟΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2008. 
 
Στόχοι και προοπτικές για το 2009: 
Η Διοίκηση της εταιρείας, έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εταιρικό όσο και σε επίπεδο ομίλου, με 
γνώμονα την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων και εκτιμά ότι η πορεία ανάκαμψης, θα παγιωθεί το 2009 με την 
ενίσχυση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 
Παράλληλα, έχοντας βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα, εξετάζει την δυνατότητα ανάπτυξης της εταιρείας με την παραγωγή και άλλων προϊόντων του 
κλάδου. 
 
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου: 
Η εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος 
μεταβολής επιτοκίων, κίνδυνος τιμής, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών και 
κίνδυνος εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. 
Η στρατηγική της εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια 
ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές 
προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως 
νομίσματα, επιτόκια κτλ. 
 
Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων 
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων, δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας αφορά σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με 
βάση το Euribor. 
 
Κίνδυνος τιμής 
Η εταιρεία δεν κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο μετοχών, οι μεταβολές στις τιμές των οποίων να δημιουργούν 
αντίστοιχο κίνδυνο. 
Η εταιρεία εκτίθεται στο κίνδυνο μεταβολής της τιμής των α΄ υλών που χρησιμοποιεί. Ο εν λόγω κίνδυνος 
ελαχιστοποιείται αφενός με την σύναψη συμβάσεων με τους προμηθευτές, στις οποίες καθορίζονται οι τιμές 
προμήθειας των α΄ υλών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αφετέρου με την προμήθεια 
μεγάλων ποσοτήτων βασικών α΄ υλών, πολιτική με την οποία συνήθως πετυχαίνει καλύτερες τιμές και 
ευνοϊκότερους όρους πληρωμής, για τις προμήθειες της ίδιας και των θυγατρικών της. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες της στο εσωτερικό 
και εξωτερικό. Ο πιστωτικός κίνδυνος γενικότερα μειώνεται με τη ασφάλιση του συνόλου σχεδόν των πελατών 
της, πολιτική που ακολουθούν αντίστοιχα και οι θυγατρικές της. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος, αφού η εταιρεία φροντίζει να διατηρεί αφενός επαρκή χρηματικά 
διαθέσιμα και αφετέρου εγκεκριμένα πιστωτικά όρια με τις τράπεζες που συνεργάζεται. 
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Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων: 
Τα έσοδα της εταιρείας και κατ’ επέκταση οι ταμειακές της ροές δεν επηρεάζονται από μεταβολές επιτοκίων. 
Επιπλέον, η εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία στο ενεργητικό της που να επηρεάζονται από διακυμάνσεις επιτοκίων. 
 
 
Επεξηγηματική έκθεση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.», βάση του άρθρου 11 του Ν. 3371/2005. 
 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.3371/2005. 
 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 16.047.810,00 και διαιρείται σε  534.927 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 30,00 έκαστη. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.  
 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. 
 
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 
μεταβίβαση από το καταστατικό της, εκτός από τις μετοχές που εκδόθηκαν με την απόφαση της έκτακτης γενικής 
συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2005. Η παραπάνω απόφαση αφορούσε στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για να καλυφθεί αντίστοιχη υποχρέωσή της από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων με βάση τις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/2004. Το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 
1.200.000,00 €, με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση συνολικά 40.000 μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την 
ολοκλήρωση της αντίστοιχης επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρεία. Η επένδυση ολοκληρώθηκε στις 
03/03/2008, επομένως ο περιορισμός υπάρχει μέχρι τις 03/03/2013 και η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνει μέχρι 
τότε, μόνο μετά από σχετική έγκριση από το  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  
 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ. 51/1992. 
 
Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι : 1) Χαΐτογλου Ν. Κων/νος με ποσοστό 25,506%, Χαΐτογλου Κ. Νικόλαος με 
ποσοστό 5,212%, Χαΐτογλου Κ. Διονυσία με ποσοστό 5,212%, Χαΐτογλου Ν. Αλέξανδρος με ποσοστό 25,506%, 
Χαΐτογλου Α. Όλγα με ποσοστό 3,475%, Χαΐτογλου Α. Κατερίνα με ποσοστό 3,475%, Χαΐτογλου Α. Νικόλαος 
με ποσοστό 3,475%. Χαΐτογλου Ε. Δημήτριος με ποσοστό 12,155%, Χαΐτογλου Δ. Ελευθέριος με ποσοστό 
13,845% και Χαΐτογλου Κ. Νικόλαος με ποσοστό 2,14%. 
 

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν δικαιώματα. 
 
Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
 
Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
 

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. 
 
Δεν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της. 
 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του 
καταστατικού. 

 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από 
τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
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8. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της 
συμφωνίας αυτής. 

 
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 
 

9. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 

 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 
 

Καλοχώρι, 30 Απριλίου 2009. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Αλέξανδρος Ν. Χαΐτογλου 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τους κκ. Μετόχους της ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια 
του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή 
και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή 
λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης 
μας. 
 

Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, την 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Θεσσαλονίκη, 3η Ιουνίου 2009 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 
Ευθυμία Αλεξανδροπούλου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 
 

 

 

ΦΦωωκκίίωωννοοςς  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα  
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου Σημ. 

Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

2008  2007  2008  2007 
         

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 5 124.043  121.942  91.154  90.096 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 148  99  118  33 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 3 0  0  15.890  15.890 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 7 629  629  629  629 
Λοιπές απαιτήσεις 9 3.143  4.299  3.117  4.271 
  127.963  126.969  110.908  110.919 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέματα 10 50.459  33.406  42.424  28.058 
Πελάτες 11 20.689  19.339  23.575  16.846 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 12 6.875  7.160  4.707  5.645 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 7 54  30  54  30 
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 8 129  57  129  57 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 308  424  224  399 
  78.514  60.416  71.113  51.035 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  206.477  187.385  182.021  161.954 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας:         
Μετοχικό Κεφάλαιο 14 16.048  16.048  16.048  16.048 
Αποθεματικά εύλογης αξίας  11.921  11.314  11.723  11.578 
Λοιπά αποθεματικά 15 5.417  5.417  5.415  5.415 
Αποτελέσματα εις νέον  -1.119  -3.305  3.508  -89 
Σύνολο  32.267  29.474  36.694  32.952 
Δικαιώματα μειοψηφίας  0  0  -  - 
Σύνολο καθαρής θέσης  32.267  29.474  36.694  32.952 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Δάνεια 16 77.519  77.047  66.892  64.878 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 16 3.377  2.869  1.879  1.409 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 17 6.525  9.262  5.505  6.909 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 18 725  773  606  647 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 19 7.102  6.434  4.579  4.605 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0  1.650  0  1.650 
  95.248  98.035  79.461  80.098 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Προμηθευτές 20 15.442  19.468  10.774  16.919 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 16 50.280  30.878  44.777  25.082 
Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 16 5.746  1.710  4.000  0 
Βραχυπρόθεσμες δόσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 16 1.552  1.866  1.087  1.542 
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 8 1.157  643  1.157  643 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 26 0  22  0  22 
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 21 4.785  5.289  4.071  4.696 
  78.962  59.876  65.866  48.904 
Σύνολο υποχρεώσεων  174.210  157.911  145.327  129.002 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  206.477  187.385  182.021  161.954 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

1.1 – 31.12.2008  1.1 – 31.12.2007  1.1 – 31.12.2008  1.1 – 31.12.2007 
 Σημ.        
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  82.197  83.246  83.738  81.775 
Κόστος πωλήσεων 10,22 -60.642  -65.605  -64.181  -65.526 
Μικτά Κέρδη  21.555  17.641  19.557  16.249 
Άλλα έσοδα 24 597  1.360  902  925 
Έξοδα διαθέσεως 22 -8.385  -9.031  -7.320  -7.516 
Έξοδα διοικήσεως 22 -2.045  -1.216  -1.100  -706 
Άλλα έξοδα 24 -588  -155  -427  -117 
Κέρδη εκμετάλλευσης  11.134  8.599  11.612  8.835 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  -9.205  -6.541  -7.512  -5.413 
Κέρδη / Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές  -128  -493  -115  -434 
Κέρδη / Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  112  -8  112  -8 
Κέρδη / Ζημίες από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα  -969  -492  -969  -492 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων  944  1.065  3.128  2.488 
Φόρος εισοδήματος 26 983  -736  342  -1.058 
Καθαρά Κέρδη περιόδου  1.927  329  3.470  1.430 
    
Τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου κατανέμονται σε:    

- Μετόχους της μητρικής εταιρείας  1.927  329  3.470  1.430 
- Δικαιώματα μειοψηφίας  0  0  - - 

  1.927  329  3.470  1.430 
    
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων    
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  16.431  12.029  15.186  11.573 
    
Κέρδη / (ζημίες) κατά μετοχή 
που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής:    

- Βασικά σε ευρώ 27 3,6012  0,6136 6,4874  2,6722 
    
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
 
 
Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  
Δικαιώματα 
μειοψηφίας  

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεματικά  Αποτελέσματα 

εις νέον  

Υπόλοιπο την 1.1.2007 16.048  11.573  5.034  -3.410  0  29.245 

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων    -259     259    0 

Καθαρό εισόδημα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  -259  0  259  0  0 

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2007          329    329 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  -259  0  588  0  329 

Σχηματισμός αποθεματικών     383  -383    0 

Διανεμηθέντα κέρδη          -100    -100 

Υπόλοιπο την 31.12.2007 16.048  11.314  5.417  -3.305  0  29.474 
            

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων   -259    259    0 

Διαφορά από επανεκτίμηση εύλογης αξίας παγίων   -419        -419 

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών   1.285        1.285 

Καθαρό εισόδημα κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0  607  0  259  0  866 

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2008       1.927    1.927 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  607  0  2.186  0  2.793 

Υπόλοιπο την 31.12.2008 16.048  11.921  5.417  -1.119  0  32.267 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
3. β) Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Εταιρείας 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Αποθεματικά 
Εύλογης 
Αξίας 

 Λοιπά 
Αποθεματικά  Αποτελέσματα 

εις νέον  Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2006 16.048 11.705 5.032 -1.163 31.622  

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων  -127   127  0 

Καθαρό εισόδημα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0  -127  0  127  0 

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2006    1.430  1.430 
Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0  -126  0  1.557  1.430 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικά   383 -383  0 

Διανεμηθέντα κέρδη    -100  -100 

Υπόλοιπο την 31.12.2007 16.048 11.578 5.415 -89 32.952  

      

Απόσβεση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων -127 127 0 

Διαφορά από επανεκτίμηση εύλογης αξίας παγίων -419 -419 

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών  691   691 

Καθαρό εισόδημα απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0 145 0 127 272 

Καθαρό κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2008    3.470 3.470 

Καθαρό κέρδος που καταχωρήθηκε (συνολικά) 0 145 0 3.597 3.742 

Υπόλοιπο την 31.12.2008 16.048  11.723  5.415  3.508  36.694 
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4. α) Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος 

1.1. – 31.12.2008  1.1. – 31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων  944   1.065 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  5.314   4.194 
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα  -353  286 
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας  770  474 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  9.205   6.541 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -17.053  -1.665 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  72  -2.578 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -6.323  1.060 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -9.154  -6.536 
Καταβλημένοι φόροι  -116  -388 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -16.694  2.453 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων    0 
Εισπράξεις / (πληρωμές) από χρηματοοικονομικά μέσα  -148  -51 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -6.627  -11.045 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  402  111 
Τόκοι εισπραχθέντες  314  0 
Μερίσματα εισπραχθέντα   23  23 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -6.036  -10.962 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις)  δανείων  23.545  9.383 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια)  -1.934  -1.854 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων  1.022  189 
Μερίσματα πληρωθέντα  -19  -100 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  22.614  7.618 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  -116  -891 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (Σημ. 13)  424  1.315 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (Σημ. 13)  308  424 
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4. β) Κατάσταση Ταμιακών Ροών Εταιρείας 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  Η Εταιρεία 

 1.1. – 31.12.2008  1.1. – 31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  3.128  2.488 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  3.823  3.127 
Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα  -193  379 
Αποτελέσματα  επενδυτικής δραστηριότητας  394  486 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  7.512  5.413 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -14.367  -1.771 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -4.654  -1.324 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -6.290  1.081 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -7.461  -5.408 
Καταβλημένοι φόροι  -114  -359 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -18.222  4.112 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -2.200  -1.415 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -5.159  -9.153 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων  1.195  109 
Εισπράξεις / (πληρωμές) για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων  -148  -51 
Τόκοι εισπραχθέντες  314  0 
Μερίσματα εισπραχθέντα   23  23 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -5.975  -10.487 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων  25.345  7.818 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια)  -1.506  -1.789 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων  183  199 
Μερίσματα πληρωθέντα  0  -100 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  24.022  6.128 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  -175  -247 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (Σημ. 13)  399  646 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (Σημ. 13)  224  399 
 
 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (14 – 54) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
 
Η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
ιδρύθηκε το 1984, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την αριθμ. 20147/28-12-1984 εγκριτική 
απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 22/85 Φ.Ε.Κ.  
 
Έδρα της εταιρείας είναι το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και τα Κεντρικά της γραφεία καθώς και οι παραγωγικές 
της εγκαταστάσεις είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο ακίνητό της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-
389700). 
 
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9207/62/Β/86/1042. 
Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενήντα εννέα έτη από την δημοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το 
έτος 2085. 
 
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή των παρακάτω προϊόντων: 
 

 Χαλβάδες και λοιπά συναφή με το σησάμι προϊόντα, 
 Μαρμελάδες, 
 Γκοφρέτες, 
 Πραλινάτες, 
 Λοιπά ζαχαρώδη προϊόντα (παστέλια, μαντολάτα, βανίλια, κλπ.) 
 Σοκολάτες – Σοκολατάκια - Ντραζέ 

 
Η εταιρεία εκτός της βιομηχανικής δραστηριότητάς της, ασχολείται και με την εμπορία συναφών ζαχαροειδών 
προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων και λοιπών ειδών διατροφής. 
 
 
 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2007 και μέχρι σήμερα, έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Ν. Χαΐτογλου, 
Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου: 
Δημήτριος Ελ. Χαΐτογλου, 
Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου, 
Σύμβουλοι: Απόστολος Κ. Βασιλείου, Ελευθέριος Δ. Χαΐτογλου, Νικόλαος Χαΐτογλου του Κωνσταντίνου, 
Νικόλαος Χαΐτογλου του Αλεξάνδρου, Διονυσία Κ. Χαΐτογλου, Όλγα Α. Χαΐτογλου. 
 
 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας την 30η Απριλίου 2009. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
(περιλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern principle). 
 
 
Τροποποιήσεις Προτύπων και διερμηνείες: 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
 
2.1. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2008 
 

– ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και 
ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» – 
Επαναταξινόμηση χρηματοπιστωτικών μέσων 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 L275- 
16.10.2008) 
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. 
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (με εξαίρεση όσα ταξινομήθηκαν από την επιχείρηση 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους καταχώριση) σε διαφορετική 
κατηγορία από την «εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η 
τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία 
«Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να πληροί τον ορισμό «Δάνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν 
είχε ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και 
την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. 
Η παραπάνω τροποποίηση δεν εκτιμάται ότι θα έχει κάποια επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας και του Ομίλου. 

– ΕΔΔΠΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007, L 141-2.6.2007) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007. 
Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισμό στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας 
θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες 
συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή 
συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. 
Η διερμηνεία δεν έχει επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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– ΕΔΔΠΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338-
17.12.2008) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 
Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια 
προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία αποσαφηνίζει: 
α) Πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη 
με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 
σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση.  
Η διερμηνεία δεν έχει καμία επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
 
2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
 

– ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008, L339- 
18.12.2008) 
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι: 
α) Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους,  
β) Η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία 
εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά 
εισοδήματα», και 
γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών 
αρχών και μεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου.  
Ο Κανονισμός συνοδεύεται από ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισμένης έκτασης 
σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΠ, ΕΔΔΠΧΠ και ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την 
ή μετά την 1.1.2009. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνουν τις 
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2009. 

– ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 
17.12.2008 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την 
προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 
χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν 
ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16,  ΔΛΠ 38 και ΕΔΔΠΧΠ 
1 που ισχύουν από την ή μετά την 1.1.2009. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν το ΔΛΠ 23 μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 στις περιπτώσεις 
που συντρέξει τέτοια περίπτωση. 
 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 17

– ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο   

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 
22.1.2009) 
Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. 
Επίσης έγιναν μερικές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 7, ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΠ 2 που ισχύουν για 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.  

– ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 
24.1.2009) 
Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά 
τα ΔΠΧΠ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία 
με βάση τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των 
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε 
συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το 
ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις 
ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο 
ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 
την 1.1.2009. 
Επειδή η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΠ, η τροποποίηση 
αυτή δεν θα έχει επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

– ΔΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με την εισαγωγή 
του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους 
απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα 
είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. 
Η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

– ΔΠΧΠ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων»  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2007, L304- 
22.11.2007) 
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς 
αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. 
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009 και θα παρέχουν 
την απαραίτητη πληροφόρηση, εφόσον απαιτείται. 

– ΕΔΔΠΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 
17.12.2008) 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. 
Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν 
κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. 
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 
 
 
2.3 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 
24.1.2009) 
 
 
Μέρος Ι 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
ΔΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, 
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
ωστόσο αναμένεται ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη 
τροποποίηση στο ΔΛΠ 7  «Κατάσταση ταμειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν 
τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία 
του στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. 
Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την 
αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές 
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 
Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρεία και του Ομίλου δεν περιλαμβάνεται η εκμίσθωση 
και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση. 

• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» 
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 
α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, 
ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα 
αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων 
καθορισμένων παροχών. β) Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 
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έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον 
υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος μόνο στην έκταση που 
τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την αποτίμηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. γ) Ο 
διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί 
στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των 
εργαζομένων. δ) Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά 
Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το 
ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
ωστόσο δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 
κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 
αγοράς να αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την 
εν λόγω ωφέλεια με τη λογιστική  αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίδραση στις δραστηριότητές τους. 

• ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)  
Με την τροποποίηση: 
(α) Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού 
επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και 
Αποτίμηση και (β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει απόσβεση 
διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την απόσβεση 
παρεπόμενου κόστους που συνδέεται με το διακανονισμό δανείων. 
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει  επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του 
Ομίλου. 

• ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» 
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 
Αποτίμηση», έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 
θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος ακολουθούν την αρχή οι επενδύσεις σε θυγατρικές να 
καταχωρίζονται στο κόστος στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, η τροποποίηση δεν θα έχει 
καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως 
μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται 
σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των 
ζημιών απομείωσης καταχωρίζονται ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην 
έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, όπου 
συντρέξει περίπτωση. 
 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 20

• ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7  
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, όπου 
συντρέξει περίπτωση. 

• ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονομίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια  
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

• ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες».  
Επειδή ο Όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση 
στις δραστηριότητές του. 

• ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της 
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται 
γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσεως.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχουν την απαραίτητη 
γνωστοποίηση, όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 
πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα 
αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα.  
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν 
αναμένεται να υπάρξει επίδραση. 

• ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν 
ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή 
απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρεία και του 
Ομίλου, καθώς όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής 
μεθόδου. 

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 
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α) Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των 
αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ως μέσο 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. β) Ο ορισμός του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για εμπορική 
εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή 
διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης 
κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. γ) 
Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο 
αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  
και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να 
εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική 
αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση 
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς  
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας. δ) 
Όταν αποτιμάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 
αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009, 
ωστόσο δεν θα υπάρξει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση 
ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως, όπου εφαρμόζεται 
η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε 
περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
με αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιμάται στο κόστος μέχρι την ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να 
αποτιμηθεί με αξιοπιστία. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν επενδυτικά ακίνητα υπό κατασκευή, η τροποποίηση 
αυτή δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές τους. 

• ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισμοί 
εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης 
να λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. 
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν αναλάβει καμία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση 
αυτή δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές τους. 

• ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται 
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση 
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη 
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τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την 
ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΠ. 
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή μελλοντικά σε όλες τις μερικές διαθέσεις 
θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
 
Μέρος ΙΙ 
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισμού αναφέρονται σε αλλαγές στην 
ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης. και δεν οδηγούν σε λογιστικές μεταβολές για λόγους 
παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά συνέπεια οι εφαρμοστέες τροποποιήσεις δεν θα έχουν 
επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και του Ομίλου. 
Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 

- ΔΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 
- ΔΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 
- ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία) 
- Δ.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 
- ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 
- ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 
- ΔΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, 
Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα, Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων). 

 
 
Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου. 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
 
2.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και των οικονομικών μονάδων 
που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
  
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και 
λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες 
της.  
 

Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης αποτιμώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, του 
παθητικού καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 
Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόμενου καθαρού 
ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά 
οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας 
αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά.  
 

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται στα 
άυλα πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν απομείωσή της 
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Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε επόμενες 
χρήσεις, τυχόν ζημίες μερίζονται στη μειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωμάτων μειοψηφίας.  
 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 
λογιστικών αρχών του Ομίλου. 
 

Κατά την ενοποίηση, οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και 
έξοδα, απαλείφονται. 
 

Στις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεώς του και εξετάζονται για απομείωση. 
 
 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 

Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία ο όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή, 
αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής στις 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας. Ο Όμιλος δεν διαθέτει συγγενείς 
επιχειρήσεις κατά την έννοια που προσδιορίστηκε ανωτέρω. 
 
 
6.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου αποτιμώνται με χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα, ευρώ). Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (νόμισμα αναφοράς). 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
 
2.5 Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 
 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίστηκε από 
ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένα κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 
απομείωσης. 
 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή στην 
εύλογη αξία, καταχωρούνται σε αποθεματικό των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή 
μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο 
μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού 
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο. 
Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των παραγωγικών 
ακινήτων και μηχανημάτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 
κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 
 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, έπιπλα, μεταφορικά μέσα και λοιπός 
εξοπλισμός) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 
απομείωσης. 
 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 24

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα 
ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές αξίες δεν 
αναγνωρίζονται. 
 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη ζωή σε έτη 
Κτίρια και τεχνικά έργα Από 40 έως 50 έτη 
Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Από 20 έως 25 έτη 
Μεταφορικά Μέσα Από 10 έως 15 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων Από 05 έως 06 έτη 
 
Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση 
της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις, 
καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. 
 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων του ομίλου, αρχίζει όταν τα αυτά είναι 
έτοιμα για χρήση. 
 
 
2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε λογισμικά προγράμματα Η/Υ. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο 
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 έτη. 
 
 
2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη 
της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν 
είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 
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2.8 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 
προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες (εκτός από τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, όπου οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται στην 
κατάσταση  αποτελεσμάτων). 
 
Ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με κύριο 
σκοπό το κέρδος από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στην τιμή τους και διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
 
β) Δάνεια και Απαιτήσεις 
 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίνει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
δ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους. 
 
β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν μπορούν να 
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ορισθεί σε αυτήν την κατηγορία. 
Συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει 
πρόθεση από τη Διοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς και οι διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις, μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και οι 
μεταβολές από την αποτίμηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφέρονται 
στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά 
απομειωθούν. 
 

Σε περίπτωση που για κάποιους συμμετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης αξίας 
τους, τότε αυτοί αποτιμώνται στο κόστος. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. 
 
 
2.9 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης 
 

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
σύναψης της εκάστοτε σύμβασης και επαναμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. 
 

Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας που προκύπτει εξαρτάται από της φύση του στοιχείου του 
οποίου ο κίνδυνος αντισταθμίζεται. 
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Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λογιστική 
αντιστάθμισης κινδύνων, καθώς και των παραγώγων μέσων αντιστάθμισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 
 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που προορίζονται και είναι αποτελεσματικά για αντιστάθμιση 
κινδύνων μελλοντικών ταμειακών ροών αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ενώ το μη 
αποτελεσματικό τμήμα τους αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. 
 
 
2.10 Εκτίμηση εύλογης αξίας 
 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια), 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε 
οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες 
της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
 
2.11 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως. 
Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων 
υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται 
στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
 
 
2.12 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία είναι η αξία της 
συναλλαγής, και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
2.13 Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 
 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο καθώς και τραπεζικές καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
 
2.14 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 
ακόμα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος μετοχών που δεν έχουν 
εξολοκλήρου εξοφληθεί. 
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2.15 Δανεισμός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
2.16 Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές 
μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
Οι λοιπές μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία του ομίλου. Η αρχική τους αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία τους ή, εφόσον αυτή 
είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων της σχετικής σύμβασης 
μίσθωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση 
προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό και εμφανίζεται ως υποχρέωση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 
 

Οι καταβολές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και σε μείωση της υποχρέωσης της 
μίσθωσης, ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα. 
 
 
2.17 Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία εφαρμόζοντας 
τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού και ο οποίος θα εφαρμοστεί στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται ότι θα 
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
 
2.18 Παροχές στο προσωπικό 
 

i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Ο όμιλος συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών, σύμφωνα με τα οποία 
καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υφίστανται άλλες υποχρεώσεις για πληρωμές 
συντάξεων πέραν των εισφορών που καταβάλλει. 
 

ii) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία, όταν υπάλληλοι παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι την 
συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα έτη 
προϋπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά το χρόνο συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη 
για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζημίωσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης 
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το κόστος για αποζημιώσεις 
αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των 
υπαλλήλων, σύμφωνα με αναλογιστικές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται ετησίως. Η υποχρέωση 
αποζημίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών 
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εκροών, με τη χρήση επιτοκίων κρατικών ομολόγων λήξεως που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής 
υποχρέωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης 
αποχώρησης αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 

iii) Παροχές τερματισμού απασχόλησης 

Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. 
 
 
2.19 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν ο όμιλος έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και πιθανολογείται αφενός ότι θα απαιτηθεί εκροή για το 
διακανονισμό της υποχρέωσης αυτής αφετέρου η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
 
2.20 Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 
 
 
2.21 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 
 

Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
 
2.22 Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγμένη από 
το φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς φόρους, μετά τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 
 
δ) Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δεδουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 
συμβάσεων. 
 
ε) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
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2.23 Κέρδη ανά μετοχή 
 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το μέσο σταθμικό 
αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 
 
 
2.24 Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν 
η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
2.25 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε στην υπάρχουσα εμπειρία, ιστορικά δεδομένα και 
παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη μελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα – και επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 
 

Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι 
περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στα ποσά του ενεργητικού και παθητικού σε 
επόμενες χρήσεις παρατίθενται ακολούθως: 
 

- Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
- Απομείωση αξίας επενδύσεων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και απαιτήσεων 
- Φόρος εισοδήματος 

Σχετικά με το φόρο εισοδήματος, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη συνήθη λειτουργία των 
επιχειρήσεων λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τις οποίες ο ακριβής φόρος 
είναι αβέβαιος και κρίνεται τελικά κατά το χρόνο διενέργειας του φορολογικού ελέγχου. 
Τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά τους φορολογικούς ελέγχους είναι ενδεχομένως διαφορετικοί 
από τα ποσά που έχουν αρχικά καταχωρηθεί και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το 
κονδύλι του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 

 
 
3. Εταιρείες που περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση 
 
 
Οι παρούσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Χαΐτογλου (εφεξής «ο Όμιλος») 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 
 
 

Επωνυμία εταιρείας 
Αντικείμενο 

δραστηριότητας 

Χώρα 
Καταστατικής 

Έδρας 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενσωμάτωσης 

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

Βιομηχανία 
Ζαχαρωδών Ελλάδα 100% Ολική 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Βιομηχανία 
Τροφίμων Ελλάδα 100% Ολική 

ΒΙΟΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία 
Αρτοσκευασμάτων Ελλάδα 100% Ολική 
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Ο όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 
κίνδυνος αγοράς που προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε επιτόκια δανεισμού και στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες.  Οι κίνδυνοι αυτοί υπάρχουν διαχρονικά στις δραστηριότητες της εταιρείας και το πρόγραμμα 
διαχείρισης του κινδύνου από τη Διοίκηση έχει στόχο την ελαχιστοποίηση - κατά το μέτρο που αυτό είναι 
δυνατό - των δυσμενών επιπτώσεων από τις ανωτέρω διακυμάνσεις. 
 
 
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των δεσμεύσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του 
Ομίλου, εκ μέρους των πελατών ή χρεωστών του. 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες 
της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Εξάλλου, η πελατειακή διασπορά έχει μεγάλο 
εύρος, άρα και μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των 
πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 
 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 
οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 
 
Η μέγιστη έκθεση των κονδυλίων του Ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από τον Όμιλο, αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 
Ο Όμιλος 2008  2007
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.143  4.299
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 683  659
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 129  57
Απαιτήσεις από πελάτες 21.588  20.253
Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 2.941  2.977
  28.484  28.245
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -1.065  -1.080
Σύνολο 27.419  27.165
 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 
Ο Όμιλος 2008  2007
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.117   4.271
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 683   659
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 129   57
Απαιτήσεις από πελάτες 24.307   17.578
Προκαταβολές & λοιπές απαιτήσεις 2.945   2.398
  31.181   24.963
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας -732   -732
Σύνολο 30.449   24.231
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Στους ακόλουθους πίνακες αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 
Ο Όμιλος 2008   2007 

  

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση 20.689 2.775 19.339  2.811
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση 0 0 0  0
Απομειωμένες απαιτήσεις 899 166 914  166
Σύνολο 21.588 2.941 20.253  2.977
Προβλέψεις απομείωσης αξίας -899 -166 -914  -166
Καθαρό υπόλοιπο 20.689 2.775 19.339  2.811
 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου 
Η Εταιρεία 2008   2007 

  

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις   

Απαιτήσεις 
από 

πελάτες   

Προκαταβολές 
& λοιπές 

απαιτήσεις 
Χωρίς καθυστέρηση και απομείωση 23.575 2.945 16.846  2.398
Σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση 0 0 0  0
Απομειωμένες απαιτήσεις 732 0 732  0
Σύνολο 24.307 2.945 17.578  2.398
Προβλέψεις απομείωσης αξίας -732 0 -732  0
Καθαρό υπόλοιπο 23.575 2.945 16.846  2.398
 
 
 
4.2 Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που 
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 

Σημειώνεται ότι η ακόλουθη ανάλυση της συμβατικής ληκτότητας των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων περιλαμβάνει ποσά απροεξόφλητων ταμιακών εκροών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τα 
σχετικά ποσά του Ισολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει προεξοφλημένα ποσά ταμειακών ροών. Συνεπώς, οι 
υποχρεώσεις χρηματοοικονομικών μισθώσεων περιλαμβάνουν ακαθάριστα ποσά (πριν από την αφαίρεση του 
χρηματοοικονομικού κόστους) και οι δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν το πληρωτέο ποσό των 
μελλοντικών τοκοχρεολυτικών δόσεων, σύμφωνα με τα συμβατικά επιτόκια που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (ισολογισμού). 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 32

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου, 2008 Αξία 
Ισολογισμού 

Έως 1 
μήνα 

1 - 3 
μήνες 

3 - 6 
μήνες 

6 μήνες 
- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 

         

Δάνεια τραπεζών 83.265 58 3.840 1.677 5.502 46.472 61.230 118.779 
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 4.929 189 311 485 818 3.695  5.498 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 50.280 13.606 21.988 7.227 8.473   51.294 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.157  230 82 9 836  1.157 
Παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 15.442 7.372 3.194 2.672 2.204   15.442 

Προμηθευτές 3.345 1.582 662 549 552     3.345 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 158.418 22.807 30.225 12.692 17.558 51.003 61.230 195.515 

Σύνολο 83.265 58 3.840 1.677 5.502 46.472 61.230 118.779 
 
 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου, 2007 Αξία 
Ισολογισμού 

Έως 1 
μήνα 

1 - 3 
μήνες 

3 - 6 
μήνες 

6 μήνες 
- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 

                

Δάνεια τραπεζών 78.757 66 2.108 1.029 3.358 40.028 69.516 116.105 
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 4.735 208 427 548 930 3.169 0 5.282 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.650 0 0 0 0 1.650 0 1.650 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30.878 25.228 0 0 6.687 0 0 31.915 
Παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 643 0 0 643 0 0 0 643 

Προμηθευτές 19.468 7.569 5.694 3.669 2.536 0 0 19.468 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 5.203 183 2.249 549 2.222 0 0 5.203 

Σύνολο 141.334 33.254 10.478 6.438 15.733 44.847 69.516 180.266 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου, 2008 Αξία 
Ισολογισμού 

Έως 1 
μήνα 

1 - 3 
μήνες 

3 - 6 
μήνες 

6 μήνες 
- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 

                

Δάνεια τραπεζών 70.892  3.669 689 4.293 38.416 56.663 103.730 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 2.966 112 249 347 542 2.075  3.325 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 44.777 12.225 19.715 5.791 7.966   45.697 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.157  230 82 9 836  1.157 
Παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 10.774 7.118 1.846 1.461 349   10.774 

Προμηθευτές 2.721 1.030 586 549 556     2.721 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 133.287 20.485 26.295 8.919 13.715 41.327 56.663 167.404 

Σύνολο 70.892  3.669 689 4.293 38.416 56.663 103.730 
 
 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου, 2007 Αξία 
Ισολογισμού 

Έως 1 
μήνα 

1 - 3 
μήνες 

3 - 6 
μήνες 

6 μήνες 
- 1 έτος 1- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο 

                

Δάνεια τραπεζών 64.878 0  1.910 159 2.069 30.775 63.446 98.359 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 2.951 127 400 440 713 1.502 0 3.182 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.650 0  0  0  0  1.650 0 1.650 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 25.082 25.228 0 0 0 0 0 25.228 

Παράγωγα 
χρηματοπιστωτικά μέσα 643 0  0  643 0  0  0  643 

Προμηθευτές 16.919 8.824 4.646 2.672 777 0 0 16.919 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 4.717 183 1.763 549 2.222 0  0  4.717 

Σύνολο 116.840 34.362 8.719 4.463 5.781 33.927 63.446 150.698 
 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, καθώς ο Όμιλος διαθέτει επαρκή 
διαθέσιμα αλλά και αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί 
οποιαδήποτε προσωρινή πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 
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4.3 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυμάνσεις επιτοκίων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί με συνδυασμό κυμαινόμενων 
επιτοκίων 
 

Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό των επιτοκίων λαμβάνονται από τη 
Διοίκηση ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις 
ανάγκες. 
 
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου σε μεταβολές 
των επιτοκίων κατά 1% και η επίδρασή τους στα κέρδη μετά από φόρους και τα ίδια κεφάλαια: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
 
Ο Όμιλος 
Μεταβολή 
επιτοκίων 

Επίδραση στη χρήση 2008 Επίδραση στη χρήση 2007 
Κέρδη μετά από φόρους Καθαρή Θέση Κέρδη μετά από φόρους Καθαρή Θέση 

1% -1.039 -1.039 -802 -802 
-1% 1.039 1.039 802 802 

 
Η Εταιρεία 
Μεταβολή 
επιτοκίων 

Επίδραση στη χρήση 2008 Επίδραση στη χρήση 2007 
Κέρδη μετά από φόρους Καθαρή Θέση Κέρδη μετά από φόρους Καθαρή Θέση 

1% -890 -890 -669 -669 
-1% 890 890 669 669 

 
 
 
4.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε υπάρχουσες ή αναμενόμενες 
ταμειακές εισροές και εκροές του Ομίλου σε ξένο νόμισμα. 
 

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διενεργεί σημαντικού 
ύψους συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ούτε διαθέτει σημαντικού ύψους περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε 
ξένο νόμισμα. Για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου εμπορικών συναλλαγών σε νόμισμα 
διαφορετικό του ευρώ, επιλέγεται κατά περίπτωση νόμισμα συναλλαγής τέτοιο ώστε η δημιουργούμενη 
απαίτηση ή υποχρέωση να αντισταθμίζει κατά το δυνατό προγενέστερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις κατά το 
ίδιο νόμισμα. 
 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα, ο Όμιλος διέθετε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ως ακολούθως: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 2008   31η Δεκεμβρίου, 2007 

USD   GBP   USD   GBP
Περιουσιακά στοιχεία          
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.248 567 1.399   829
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 126 0 57   0
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 86 0 22   0
Σύνολο 1.460 567 1.478   829
Υποχρεώσεις      
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -536 0 -365   0
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις -2.743 -27 -185   0
Σύνολο -3.279 -27 -550   0
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Την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα, η Εταιρεία διέθετε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ως ακολούθως: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31η Δεκεμβρίου, 2008   31η Δεκεμβρίου, 2007 

USD  GBP  USD   GBP
Περιουσιακά στοιχεία          
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.131 567  1.188   829
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 126 0  57   0
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 86 0  22   0
Σύνολο 1.343 567  1.267   829
Υποχρεώσεις       
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα -536 0  -365   0
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις -2.743 0  -185   0
Σύνολο -3.279 0  -550   0
 
 
 
4.5 Διαχείριση κεφαλαίων 
 
Οι στόχοι του Ομίλου σχετικά με την πολιτική της διαχείρισης των κεφαλαίων είναι η διατήρηση της 
συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου (going concern) καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικών 
αποδόσεων για την επέκταση των δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. 
 
Ο Όμιλος παρακολουθεί την κεφαλαιακή του επάρκεια στη βάση του Δείκτη Χρηματοδοτικής Μόχλευσης 
καθώς και του Δείκτη Οικονομικής Αυτάρκειας, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2008  31/12/2007
Έντοκος δανεισμός 138.474   114.370
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα -308   -424
Καθαρός Δανεισμός 138.166   113.946
προς   
Σύνολο Καθαρής Θέσης 32.267   29.474
   
Δείκτης Χρηματοδοτικής Μόχλευσης 4,28   3,87
 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2008  31/12/2007
Σύνολο Υποχρεώσεων 174.210   157.911
προς     
Σύνολο Καθαρής Θέσης 32.267   29.474
     
Δείκτης Οικονομικής Αυτάρκειας 5,40   5,36
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων (προηγούμενης χρήσεως) 
Ο Όμιλος 

 
Ποσά σε χιλιάδες € 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήματα, 
Μηχανολ. 

Εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        

 Κόστος 
ή εκτίμηση 1.1.2007 19.328 36.311 65.578 1.616 3.322 2.485 128.640 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 6.276 8.974 327 208 -2.235 13.550 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -5 -411 -196 -5 0 -617 

 Σύνολο 31.12.2007 19.328 42.582 74.141 1.747 3.525 250 141.573 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 0 872 11.961 789 2.246 0 15.868 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 908 3.038 115 219 0 4.280 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 -1 -329 -183 -4 0 -517 

 Σύνολο 31.12.2007 0 1.779 14.670 721 2.461 0 19.631 
         

 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2007 19.328 40.803 59.471 1.026 1.064 250 121.942 

 
 
Ενοποιημένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων (τρέχουσας χρήσεως) 
Ο Όμιλος 

 
Ποσά σε χιλιάδες € 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήματα, 
Μηχανολ. 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        

 Κόστος 
ή εκτίμηση 1.1.2008 19.328 42.582 74.141 1.747 3.525 250 141.573 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 2.380 5.178 281 429 392 8.660 

(-) Μειώσεις περιόδου -1.295 0 147 -90 -50 0 -1.288 

 Λοιπές μεταβολές 0 0 -399 16 0 0 -383 

 Σύνολο 31.12.2008 18.033 44.962 79.067 1.954 3.904 642 148.562 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 0 1.779 14.670 721 2.461 0 19.631 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 1.230 3.584 162 286 0 5.262 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 96 -73 -14 0 9 

 Λοιπές μεταβολές 0 0 -383 0 0 0 -383 

 Σύνολο 31.12.2008 0 3.009 17.967 810 2.733 0 24.519 
         

 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2008 18.033 41.953 61.100 1.144 1.171 642 124.043 
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Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων (προηγούμενης χρήσεως) 
Η Εταιρεία 

 
Ποσά σε χιλιάδες € 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήματα, 
Μηχανολ. 

Εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        

 Κόστος 
ή εκτίμηση 1.1.2007 16.420 24.770 47.932 1.358 2.685 1.727 94.892 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 6.052 4.793 280 187 -1.722 9.590 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -13 -157 0 0 -170 

 Σύνολο 31.12.2007 16.420 30.822 52.712 1.481 2.872 5 104.312 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2007 0 596 8.148 668 1.843 0 11.255 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 622 2.188 101 208 0 3.119 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -2 -156 0 0 -158 

 Σύνολο 31.12.2007 0 1.218 10.334 613 2.051 0 14.216 
         

 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2007 16.420 29.604 42.378 868 821 5 90.096 

 
 
Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων (τρέχουσας χρήσεως) 
Η Εταιρεία 

 
Ποσά σε χιλιάδες € 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχανήματα, 
Μηχανολ. 

Εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Αποσβέσιμη Αξία        

 Κόστος 
ή εκτίμηση 1.1.2008 16.420 30.822 52.712 1.481 2.872 5 104.312 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 2.349 3.621 241 379 -4 6.586 

(-) Μειώσεις περιόδου -1.295 0 -491 -85 -50 0 -1.921 

 Λοιπές μεταβολές 0 0 -399 16 0 0 -383 

 Σύνολο 31.12.2008 15.125 33.171 55.443 1.653 3.201 1 108.594 

 Αποσβέσεις        

 Αποσβέσεις 1.1.2008 0 1.218 10.334 613 2.051 0 14.216 

(+) Προσθήκες περιόδου 0 760 2.674 152 229 0 3.815 

(-) Μειώσεις περιόδου 0 0 -125 -69 -14 0 -208 

 Λοιπές μεταβολές 0 0 -383 0 0 0 -383 

 Σύνολο 31.12.2008 0 1.978 12.500 696 2.266 0 17.440 
         

 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2008 15.125 31.193 42.943 957 935 1 91.154 
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Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται την 31η Δεκεμβρίου 2008 εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 
74.800 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 72.373 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και 
σημ. 16). 
 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2008  υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 
60.000 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 60.000 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και 
σημ. 16). 
 
 
 
Μεταξύ των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας, υφίστανται τα ακόλουθα ενσώματα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου 2008 Κτίρια  Μηχανήματα  

Μέσα 
Εσωτερικών 
Μεταφορών  Σύνολο 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 257 14.725  16 14.998
Σωρευμένες αποσβέσεις -1 -2.299  -9 -2.309
Σύνολο 256 12.426  7 12.689
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου 2007 Κτίρια  Μηχανήματα  

Μέσα 
Εσωτερικών 
Μεταφορών  Σύνολο 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 13.237  16 13.253
Σωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.713  0 -1.713
Σύνολο 0 11.524  16 11.540
 
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου 2008 Κτίρια  Μηχανήματα  

Μέσα 
Εσωτερικών 
Μεταφορών  Σύνολο 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 257 12.270  16 12.543
Σωρευμένες αποσβέσεις -1 -2.213  -9 -2.223
Σύνολο 256 10.057  7 10.320
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου 2007 Κτίρια  Μηχανήματα  

Μέσα 
Εσωτερικών 
Μεταφορών  Σύνολο 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 11.389  16 11.405
Σωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.713  0 -1.713
Σύνολο 0 9.676  16 9.692
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6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Ομίλου 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Λογισμικά 

Προγράμματα 
Η/Υ 

 Σήματα & 
Λοιπά 

δικαιώματα 

 

Σύνολο 
 Κόστος 1.1. 2007 200 283  483
(+) Προσθήκες περιόδου 8 0  8
(-) Μειώσεις περιόδου 0 -7  -7
 Σύνολο 31.12.2007 (α) 208 276  484
       

 Αποσβέσεις 1.1.2007 161 182  343
(+) Προσθήκες περιόδου 17 25  42
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) 178 207  385
       

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007 (α)-(β) 30 69  99
    
 Κόστος 1.1. 2008 208 276  484
(+) Προσθήκες περιόδου 7 93  100
 Σύνολο 31.12.2008 (α) 215 369  584
       

 Αποσβέσεις 1.1.2008 178 207  385
(+) Προσθήκες περιόδου 26 25  51
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 204 232  436
       

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 11 137  148
 
Πίνακας Μεταβολών Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων Εταιρείας 

Ποσά σε χιλιάδες € 
Λογισμικά 

Προγράμματα 
Η/Υ 

 Σήματα & 
Λοιπά 

δικαιώματα 

 

Σύνολο 
 Κόστος 1.1. 2007 19 34  53
(+) Προσθήκες περιόδου 5 0  5
(-) Μειώσεις περιόδου 0 -7  -7
 Σύνολο 31.12.2007 (α) 24 27  51
       

 Αποσβέσεις 1.1.2007 2 8  10
(+) Προσθήκες περιόδου 8 0  8
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2007 (β) 10 8  18
       

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007  (α)-(β) 14 19  33
    
 Κόστος 1.1. 2008 24 27  51
(+) Προσθήκες περιόδου 2 92  94
 Σύνολο 31.12.2008 (α) 26 119  145
       

 Αποσβέσεις 1.1.2008 10 8  18
(+) Προσθήκες περιόδου 9 0  9
 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2008 (β) 19 8  27
       

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 (α)-(β) 7 111  118
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7. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 629 629  629 629
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 54 30  54 30
Σύνολο 683 659  683 659
 
 
Η μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 659 555  659 555
Προσθήκες 28 129  28 129
Πωλήσεις 0 -17  0 -17
Απομείωση -4 -8  -4 -8
Υπόλοιπο λήξεως 31.12 683 659  683 659
 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται σε: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Μακροπρόθεσμα 629 629  629 629
Βραχυπρόθεσμα 54 30  54 30
Σύνολο 683 659  683 659
 
Τα έσοδα / (έξοδα), κέρδη ή (ζημίες) των διαθεσίμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 
εμφανίζονται στα «Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία της κατάστασης 
αποτελεσμάτων. 
 
 
8. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
 
Τα παράγωγα (του Ομίλου και της Εταιρείας) είναι βραχυπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά μέσα και 
οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό  Παθητικό
Συμβόλαια συναλλάγματος (USD) 109 311 32  341
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 20 846 25  302
Σύνολο 129 1.157 57  643
 
Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές παραγώγων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν πληρούν τα κριτήρια 
για την εφαρμογή σε αυτές της λογιστικής πλήρους αντιστάθμισης κινδύνων, κατά τα οριζόμενα στα 
Δ.Π.Χ.Α. 
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9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Δοσμένες εγγυήσεις 195 187  169 159
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά τρίτων 2.948 4.112  2.948 4.112
Σύνολο 3.143 4.299  3.117 4.271
 
 
10. Αποθέματα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Εμπορεύματα 3.353 4.124  3.268 4.039
Προϊόντα (έτοιμα & ημιτελή) 12.247 7.867  11.392 7.077
Α΄ ύλες & βοηθητικές, διάφορα υλικά και αναλώσιμα,    
υλικά και είδη συσκευασίας 35.249 21.940  28.154 17.467
 135 0  135 0
Σύνολο 50.984 33.931  42.949 28.583
Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων -525 -525  -525 -525
Υπόλοιπο 50.459 33.406  42.424 28.058
 
 
Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
 
Το Κόστος των Αποθεμάτων που βάρυνε το Κόστος Πωληθέντων της κατάστασης αποτελεσμάτων του 
Ομίλου ανήλθε σε 39.379 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2008 και σε 44.602 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2007  
αντίστοιχα. 
 
Το Κόστος των Αποθεμάτων που βάρυνε το Κόστος Πωληθέντων της κατάστασης αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας ανήλθε σε 47.488 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2007 και σε 48.671 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2007 
αντίστοιχα. 
 
 
11. Πελάτες 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Πελάτες 16.463 17.574  14.193 14.895
Γραμμάτια εισπρακτέα 2 2  0 0
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 5.105 2.671  4.995 2.505
Σύνολο 21.570 20.247  19.188 17.400
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -899 -914  -732 -732
Υπόλοιπο 20.671 19.333  18.456 16.668
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 18 6  5.119 178
Σύνολο 20.689 19.339  23.575 16.846
 
 
Η εξέλιξη της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Υπόλοιπο έναρξης 1.1 914 916  732 732
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης -15 0  0 0
Αναστροφή απομείωσης προηγουμένων περιόδων 0 -2  0 0
Υπόλοιπο λήξης 31.12 899 914  732 732
 
 
12. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Απαιτήσεις από το Δημόσιο από παρακρατημένους φόρους 2.343 2.694  1.493 2.417
Λοιπές απαιτήσεις από το Δημόσιο 1.458 727  0 0
Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων απαιτήσεων 1.100 250  1.100 250
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 1.467 2.437  1.189 1.858
Λογαριασμοί προς απόδοση και λοιπές προκαταβολές 0 2  0 2
Έξοδα επομένων χρήσεων 106 364  83 290
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 102 563  96 540
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 91 1  90 0
Σύνολο 6.667 7.038  4.051 5.357
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες -166 -166  0 0
Υπόλοιπο 6.501 6.872  4.051 5.357
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 374 288  656 288
Σύνολο 6.875 7.160  4.707 5.645
 
 
13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Ταμείο 52 16  25 5
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 256 408  199 394
Σύνολο 308 424  224 399
 
 
14. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Ποσά σε χιλιάδες € Αριθμός 

μετοχών 
Κοινές Ονομαστικές 

μετοχές 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

1η Ιανουαρίου 2006 413.310 30,00 ευρώ / μετοχή 12.399.300,00 
31η Δεκεμβρίου 2006 534.927 30,00 ευρώ / μετοχή 16.047.810,00 
31η Δεκεμβρίου 2007 534.927 30,00 ευρώ / μετοχή 16.047.810,00 
31η Δεκεμβρίου 2008 534.927 30,00 ευρώ / μετοχή 16.047.810,00 
 
Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
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15. Λοιπά αποθεματικά Καθαρής Θέσης 
 
Σύμφωνα την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες του Ομίλου σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό επί 
των ετησίων κερδών, μετά από το φόρο εισοδήματος, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. 
Επίσης, στα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης συμπεριλαμβάνονται και ειδικά αποθεματικά καθώς και 
αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, τα οποία εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός 
εάν διανεμηθούν στους μετόχους ή κεφαλαιοποιηθούν. 
Ο Όμιλος δεν προτίθεται στην παρούσα φάση να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά αυτά ή 
μέρος αυτών, συνεπώς δεν έχει προβεί στον υπολογισμό και την αφαίρεση του φόρου που θα προέκυπτε στην 
περίπτωση της διανομής τους. 
 
Τα λοιπά αποθεματικά της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Τακτικό αποθεματικό 639 639  637 637
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά    
ειδικών διατάξεων νόμων 4.778 4.778  4.778 4.778
Σύνολο 5.417 5.417  5.415 5.415
 
 
16. Δανεισμός 
 
Ποσά σε χιλιάδες € 
 
Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
(α) Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
 
Η λήξη των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Εντός 1 έτους 5.746 1.710  4.000 0
Από 2 έως 5 έτη 29.277 22.880  22.931 15.975
Περισσότερα από 5 έτη 48.242 54.167  43.961 48.904
Σύνολο 83.265 78.757  70.892 64.878
 
Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται την 31η Δεκεμβρίου 2008 εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 
74.800 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 72.373 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και 
σημ. 5). 
 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2008  υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 
60.000 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους 60.000 χιλ. ευρώ (βλ. σχετικά και 
σημ. 5). 
 
 
(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και το σχετικό 
χρηματοδοτικό κόστος αναλύεται ως ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου 2008  
Παρούσα αξία 
υποχρέωσης  

Χρηματοδοτικό 
κόστος  

Καταβλητέα 
μισθώματα 

Εντός 1 έτους 1.552 251  1.803
Από 2 έως 5 έτη 3.377 318  3.695
Περισσότερα από 5 έτη 0 0  0
Σύνολο 4.929 569  5.498
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος 

31η Δεκεμβρίου 2007  
Παρούσα αξία 
υποχρέωσης  

Χρηματοδοτικό 
κόστος  

Καταβλητέα 
μισθώματα 

Εντός 1 έτους 1.866 248  2.114
Από 2 έως 5 έτη 2.869 298  3.167
Περισσότερα από 5 έτη 0 0  0
Σύνολο 4.735 546  5.281
 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου 2007  
Παρούσα αξία 
υποχρέωσης  

Χρηματοδοτικό 
κόστος  

Καταβλητέα 
μισθώματα 

Εντός 1 έτους 1.087 163  1.250
Από 2 έως 5 έτη 1.879 196  2.075
Περισσότερα από 5 έτη 0 0  0
Σύνολο 2.966 359  3.325
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Η Εταιρεία 

31η Δεκεμβρίου 2007  
Παρούσα αξία 
υποχρέωσης  

Χρηματοδοτικό 
κόστος  

Καταβλητέα 
μισθώματα 

Εντός 1 έτους 1.542 137  1.679
Από 2 έως 5 έτη 1.409 92  1.501
Περισσότερα από 5 έτη 0 0  0
Σύνολο 2.951 229  3.180
 
 
Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικές μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι εξασφαλισμένες με το 
δικαίωμα του εκμισθωτή να του επιστραφούν τα μισθωμένα ενσώματα πάγια (βλ. σχ. Σημ. 5) σε περίπτωση 
αθέτησης εκ μέρους της Εταιρείας και του Ομίλου των όρων των σχετικών συμβάσεων. 
 
 
(γ)Επιτόκιο 
 
Τα πραγματικά σταθμισμένα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 7,02% 6,28%  7,04% 6,20%
Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ΕΥΡΩ 6,51% 5,68%  6,41% 5,65%
 
 
Σημειώνεται ότι την 31η Δεκεμβρίου 2008 υπήρχαν μη χρησιμοποιημένα ανοιχτά όρια χρηματοδοτήσεων 
συνολικού ύψους 15,3 εκ. ευρώ για την Εταιρεία και 17,6 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο. 



ΑΑΑφφφοοοίίί    ΧΧΧαααΐΐΐτττοοογγγλλλοοουυυ    ΑΑΑ ...ΒΒΒ ...ΕΕΕ ...ΕΕΕ ...    ΒΒΒιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίααα    ΤΤΤρρροοοφφφίίίμμμωωωννν ,,,    ΟΟΟιιικκκοοονννοοομμμιιικκκέέέςςς    ΚΚΚααατττααασσστττάάάσσσεεε ιιιςςς    ΧΧΧρρρήήήσσσεεεωωωςςς    222000000888    

 45

17. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό του Ομίλου και της Εταιρείας 
συμψηφίζονται, όταν ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια 
φορολογητέα οικονομική μονάδα. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008, αναπροσαρμόστηκαν τα 
υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους νέους φορολογικούς 
συντελεστές που θα ανακτηθούν (ήτοι 25%, 24%, 23%, 22% , 21% και 20% για τις χρήσεις 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 και 2024 και εφεξής, αντίστοιχα). 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, 
αναπροσαρμόστηκαν οι φορολογικές αξίες ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Από το λόγο αυτό, λόγω 
αλλαγής της φορολογικής βάσης υπολογισμού των προσωρινών διαφορών ισολογισμού για τα ακίνητα, 
αναπροσαρμόστηκαν τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση αφορά στην 
αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης των αποθεματικών εύλογης αξίας των 
ενσωμάτων παγίων, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων υποχρεώσεων έναρξης 9.262 8.966  6.909 6.291
Αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα περιόδου -572 296  -1.312 618
Αναβαλλόμενος φόρος μεταφερόμενος απ’ ευθείας    
στην Καθαρή Θέση -832 0  -1.425 0
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων υποχρεώσεων λήξεως 5.505 9.262  6.525 6.909
 
Η ανάλυση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον 
Ισολογισμό ανάλογα με την πηγή προέλευσης της, έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    
- Ενσώματα πάγια  10.137 11.766  7.481 8.535
- Αποτίμηση απαιτήσεων στο αναπόσβεστο κόστος 24 30  24 30
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (α) 10.161 11.796  7.505 8.565
    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    
- Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 606 663  240 428
- Αποθέματα 126 131  126 131
- Απαιτήσεις 277 258  246 183
- Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 107 145  93 127
- Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 644 773  306 348
- Παράγωγα 257 146  257 146
- Φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό 412 249  0 124
- Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.207 169  732 169
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (β) 2.534   1.656
    
Αναβαλλόμενη υποχρέωση φόρου εισοδήματος (α) – (β) 5.505 9.262  6.525 6.909
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18. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 
 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ο Όμιλος 

 31η Δεκεμβρίου, 
 2008   2007

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 725 773

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 54 56
Τόκος στην υποχρέωση 33 33
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 87 89
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας 41 13
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους) -103 -10
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 25 92

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 774 709
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 54 56
Κόστος τόκου 33 33
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -74 -28
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα) 41 13
Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) -103 -9
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 725 774

Ποσά τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης 725 774
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) 0 0
Εμπειρικές Προσαρμογές στις υποχρεώσεις 0 0

Αναλογιστικές παραδοχές 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,30% 4,60%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 4,50%
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 21,0 23,3

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 774 709
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -74 -28
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 25 92
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 725 773

Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών 0 0
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 725 773
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Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Η Εταιρεία 
  31η Δεκεμβρίου, 
   2008   2007
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 606 647

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 38 31
Τόκος στην υποχρέωση 28 28
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 66 59
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας 20 3
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους) -81 -5
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 5 57

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 647 606
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 38 31
Κόστος τόκου 28 28
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -46 -16
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα) 20 3
Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) -81 -5
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 606 647

Ποσά τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης 
Παρούσα αξία υποχρέωσης 606 647
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) 0 0
Εμπειρικές Προσαρμογές στις υποχρεώσεις 0 0

Αναλογιστικές παραδοχές 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,30% 4,60%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 4,50%
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 21,0 23,3

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 647 606
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -46 -16
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 5 57
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 606 647

Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών 0 0
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 606 647
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19. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Υπόλοιπο έναρξης 6.542 6.751  4.605 4.698
Κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων στην περίοδο 1.022 199  183 199
Αποσβέσεις περιόδου -352 -408  -209 -292
Υπόλοιπο λήξεως 7.212 6.542  4.579 4.605
 
 
20. Προμηθευτές 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Προμηθευτές 7.131 9.133  6.052 8.263
Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές 2.113 465  2.113 459
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 6.087 9.679  2.525 6.183
Σύνολο 15.331 19.277  10.690 14.905
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 111 191  84 2.014
Σύνολο 15.442 19.468  10.774 16.919
 
 
21. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 95 177  68 148
Υποχρεώσεις από διαφορές φόρων 1.517 1.190  1.420 1.190
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 596 711  443 497
Υποχρεώσεις στο προσωπικό 391 461  298 314
Υποχρεώσεις από τίμημα εξαγοράς θυγατρικής 1.650 2.200  1.650 2.200
Λοιποί πιστωτές διάφοροι 305 374  86 105
Μερίσματα πληρωτέα 0 19  0 0
Αναλογούσες επιχορηγήσεις στην επόμενη χρήση 110 109  0 0
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 81 14  66 0
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 30 15  30 15
Σύνολο 4.775 5.270  4.061 4.469
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 10 19  10 227
Σύνολο 4.785 5.289  4.071 4.696
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22. Έξοδα κατ’ είδος 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Συνολικό κόστος ανάλωσης αποθεμάτων 46.513 47.991  38.342 43.843
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 9.993 11.090  12.971 14.599
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.855 534  2.511 701
Προμήθειες πωλήσεων 788 1.108  800 1.124
Ενοίκια 466 330  499 351
Ασφάλιστρα 518 431  621 517
Επισκευές & συντηρήσεις 470 387  546 445
Λοιπές παροχές (τηλεφωνικά, ενοίκια, ρεύμα κ.α.) 2.660 2.305  3.219 2.737
Φόροι - τέλη 194 136  242 161
Έξοδα μεταφορών 2.694 2.399  2.961 2.738
Έξοδα προβολής, διαφήμισης & προώθησης πωλήσεων 1.757 2.297  1.947 2.552
Ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα υλικά 344 493  344 495
Διάφορα έξοδα 735 1.412  1.068 1.685
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.823 3.127  5.314 4.196
Μείον: Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων -209 -292  -313 -292
Σύνολο 72.601 73.748  71.072 75.852
 
 
23. Κόστος και αριθμός προσωπικού 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Αμοιβές προσωπικού 7.798 8.616  10.275 11.628
Εργοδοτικές εισφορές 2.123 2.318  2.808 3.149
Επιχορηγήσεις εργασίας (45% εργοδοτικής εισφοράς) 0 0  -237 -422
Λοιπές καταβολές στο προσωπικό 67 99  100 152
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5 57  25 92
Σύνολο κόστους προσωπικού 9.993 11.090  12.971 14.599
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 525 άτομα 
για τον Όμιλο και σε 392 για την Εταιρεία αντίστοιχα. 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 727 
άτομα για τον Όμιλο και σε 515 για την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
 
24. Άλλα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
24.1 Άλλα έξοδα 2008 2007  2008 2007
Ζημίες από εκποίηση παγίων 336 82  335 77
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 252 73  92 40
 588 155  427 117
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
24.2 Άλλα έσοδα 2008 2007  2008 2007
Πωλήσεις υποπροϊόντων, υπολειμμάτων και αχρήστου υλικού 168 209  168 203
Επιστροφές δασμών & λοιπών επιβαρύνσεων 214 124  207 115
Επιχορηγήσεις εξόδων 16 12  16 2
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσωμάτων παγίων 40 116  0 0
Κέρδη από εκποίηση παγίων 0 438  376 174
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0 0  0 0
Έσοδα από εκμισθώσεις 34 17  25 17
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 0 35  0 35
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 125 409  110 379
Σύνολο 597 1.360  902 925
 
 
25. Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό) 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Τόκοι και συναφή έξοδα -9.520 -6.758  -7.826 -5.622
Τόκοι και συναφή έσοδα 315 217  314 209
 -9.205 -6.541  -7.512 -5.413
 
 
26. Φόρος εισοδήματος 
 
Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσμάτων περιόδου σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο έχει ως 
ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Τρέχων φόρος εισοδήματος 0   0
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 296   618
Πρόβλεψη για διαφορές φόρων εισοδήματος 440   440
Φόρος έξοδο / (έσοδο) στα αποτελέσματα της περιόδου 736   1.058
 
 
Η συμφωνία μεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσματα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος 
φορολογικού συντελεστή (25% για τη χρήση 2008) – και του φόρου που καταλογίστηκε στα 
αποτελέσματα της περιόδου έχει ως ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
   
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 943.644 1.065  3.128 2.488
    
Φόρος εισοδήματος, βάσει τρέχοντος φορολογικού συντελεστή 236 266  782 622
   
Επιδράσεις στο φόρο εισοδήματος:   
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση 151 24  15 21
Αφορολόγητα έσοδα -13 -31  -4 -25
Διαφορές φόρων εισοδήματος 329 440  230 440
Μη αναγνώριση φορολογικής ζημίας προς συμψηφισμό 205 37  192 0
Προσαρμογή υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων στους νέους   
Συντελεστές που θα ανακτηθούν (Ν.3697/08) -1.891 0  -1.557 0
Σύνολο επιδράσεων στο φόρο εισοδήματος -1.219 470  -1.124 436
   
Φόρος έσοδο / (έξοδο) στα αποτελέσματα της περιόδου -983 736  -342 1.058
 
 
27. Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των Καθαρών Κερδών της περιόδου με το μέσο 
σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 2008 2007  2008 2007
Κέρδη μετά από φόρους (σε χιλ. €) 1.927 329  3.470 1.430
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 534.927 534.927  534.927 534.927
Κέρδη ανά μετοχή (βασικά) σε ευρώ 3,6012 0,6136  6,4874 2,6722
 
 
28. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κατά κύριο λόγο σε αγορές και πωλήσεις αποθεμάτων 
μεταξύ της Μητρικής εταιρείας και των Θυγατρικών της και πραγματοποιούνται σε πραγματικές αξίες και με 
τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς. 
Η εταιρεία ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ αποτελεί συνδεδεμένο 
μέρος την Μητρικής εταιρείας και του Ομίλου καθώς έχει κοινή Διοίκηση. 
Τα υπόλοιπα μεταξύ των συνδεδεμένων μερών προέρχονται από τις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές. 
 
Οι αγορές, πωλήσεις και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με τα συνδεόμενα 
μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ24) 2008 2007  2008 2007
        
Συναλλαγές (εισροές / εκροές):        
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:        
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 17  6  12  6 
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0  0  7.497  6.804 
ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ 0  0  3.506  2.963 
ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ 0  0  4  254 
 17  6  11.019  10.027 
        
Συναλλαγές (εισροές / εκροές):        
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:        
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 1.553  1.657  1.208  1.431 
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0  0  7.437  6.685 
ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ 0  0  65  43 
ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ 0  0  0  504 
 1.553  1.657  8.710  8.663 
Υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις):        
Απαιτήσεις από:        
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 18  6  13  6 
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0  0  4.788  0 
ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ 0  0  428  0 
ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ 0  0  171  172 
 18  6  5.400  178 
        
Υποχρεώσεις σε:        
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 111  191  46  148 
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0  0  0  1.866 
ΜΕΖΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΙΑ 0  0  38  208 
ΒΙΟΑΡΤ ΑΒΕΕ 0  0  0  0 
 111  191  84  2.222 
        
Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 1.469  687  1.469  687 
        
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 374  288  374  288 
        
Υποχρεώσεις σε μέλη της Διοίκησης 10  19  10  19 
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29. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 
Η εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις για θυγατρική της εταιρεία, ως ακολούθως: 
 
Σκοπός χορήγησης Εταιρεία Νόμισμα Ποσό σε χιλ. € 
Εγγύηση δανείων BOLERO Α.Β.Ε.Ε. Ευρώ 21.500 

 
Επίσης, η εταιρεία και ο όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με διάφορες εγγυήσεις που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας (καλής εκτέλεσης συμβάσεων). 
Το ποσό των δοσμένων εγγυήσεων (με εγγυητικές επιστολές) ανέρχεται σε 1.294 χιλ. ευρώ για την εταιρεία 
και σε 1.338 για τον όμιλο αντίστοιχα. 
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
 
 
30. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 

 Η Μητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 - 2008. 
 Η θυγατρική εταιρεία BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις 

χρήσεις 2003 - 2008. 
 Η θυγατρική εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1/7/05-31/12/08. 
 Η θυγατρική εταιρεία ΒΙΟΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2008. 

 
 
Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για ενδεχόμενες υποχρεώσεις του ομίλου και τις 
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.440 χιλ. ευρώ και 1.350 αντίστοιχα. 
 
 
 
31. Αναταξινομήσεις κονδυλίων 
 
Ορισμένα κονδύλια του Ομίλου της προηγούμενης χρήσεως αναταξινομήθηκαν, προκειμένου να καταστούν 
ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου, ως ακολούθως: 
 
 
 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  

Προηγούμενη 
παρουσίαση 
στην περίοδο 

 Συγκριτική 
Παράθεση 

στην 
τρέχουσα 
περίοδο 

 

Μεταβολή 
 31.12.2007  31.12.2007   

Ισολογισμός    
Επιχορηγήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  6.542  6.434  108
Λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί  5.181 5.289  -108
Κατάσταση Ταμειακών Ροών    
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  1.775 1.060  -715
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  -715 0  715
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32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού και μέχρι την έγκριση των Οικονομικών 
Καταστάσεων που να ενδιαφέρουν τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

 

 

 

 

Καλοχώρι, 30 Απριλίου 2009 

Για την «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
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