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1. ΔΘΘΔΠΖ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ
Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο
― ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ‖

Δηζαγωγή

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο “ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ
ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ” (ε Δηαηξεία) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2011, ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ,
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ
εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο
ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο
Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.

Δύξνο ηεο εξγαζίαο επηζθόπεζεο

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο
Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νηθνλνκηθήο Κνλάδαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ
είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ
επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη
ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε
ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.

Ππκπέξαζκα

Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε,
ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34.

Αζήλα, 29 Ηνπιίνπ 2011
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Θσλζηαληίλνο Βελέηεο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 12891
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2. ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 01/01-30/06/2011
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ
Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2011 θαη ηα αληίζηνηρα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ σο εμήο:
Πεκ.

30/6/2011

31/12/2010

6.1
6.1
6.2

196.176
2.630
554.830
572.165
1.325.800

215.278
4.846
553.700
536.711
1.310.535

6.3

1.885.032

1.895.146

6.4
6.5

1.303.648
5.222.689
8.411.369

1.044.024
5.763.211
8.702.381

9.737.169

10.012.917

5.400.000
2.685.082
-10.887
8.074.195

6.000.000
2.684.178
208.550
8.892.727

111.137
27.378
138.515

113.781
22.808
136.589

1.524.459
0
1.524.459

965.230
18.371
983.600

Πύλνιν πνρξεώζεωλ

1.662.974

1.120.189

Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ θαη πνρξεώζεωλ

9.737.169

10.012.917

Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Ξάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείωλ

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ

6.6

πνρξεώζεηο
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Καθξνπξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Βξαρππξνζέζκωλ πνρξεώζεωλ

6.7

5
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΞΔΟΗΝΓΝ
Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/06/2011 θαη ηα αληίζηνηρα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο:
Πεκ.
Ξωιήζεηο
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κηθηό Θέξδνο
Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξωλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάηωλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Εεκηέο πξν θόξωλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξέο Εεκηέο πεξηόδνπ
(Εεκηέο)/ Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά
(ζε Eπξψ)

6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

6.13

1/1 30/06/2011

1/1 30/06/2010

228.044
-215.458
12.586
3.366
-221.769
-5.142

380.273
-360.705
19.568
291
-196.145
-10.550

-210.959

-186.837

105.608
-109.741
-215.092
-4.345
-219.437

108.324
-297.201
-375.714
50.336
-325.379

-0,1110

-0,1646

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
Ζ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011 θαη ηα αληίζηνηρα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο:

Θαζαξέο Εεκηέο πεξηόδνπ
Εεκηέο απφ απνηίκεζε δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηνπο ηξέρνληεο
ζπληειεζηέο
Φφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξωλ
Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

1/1 30/6/2011

1/1 30/6/2010

-219.437

-325.379

1.130

-333.350

0
-226
904
-218.533

3.280
76.671
-253.399
-578.778
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011 θαη ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ σο εμήο:
Κεηνρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

Κεηαβνιή Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πεξηόδνπ 1/1 - 30/06/2010
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
6.000.000
3.033.737
465.472
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 01/01 -253.399
-325.379
30/06/2010
Ππλνιηθό αλαγλωξηδόκελε δεκηά πεξηόδνπ
0
-253.399
-325.379
πόινηπα θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010
6.000.000
2.780.338
140.093
Κεηαβνιή Ηδίωλ Θεθαιαίωλ πεξηόδνπ 1/1 - 30/06/2011
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011
6.000.000
2.684.178
208.550
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 01/01 904
-219.437
30/06/2011
Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ
-600.000
Ππλνιηθό αλαγλωξηδόκελε δεκηά πεξηόδνπ
-600.000
904
-219.437
πόινηπα θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011
5.400.000
2.685.082
-10.887

Πύλνιν

9.499.209
-578.778
-578.778
8.920.431

8.892.727
-218.533
-600.000
-818.533
8.074.195
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ
Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 30/6/2011 θαη ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ηεο αληίζηνηρεο
πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ σο εμήο:
1/1 30/06/2011

1/1 30/06/2010

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο
Ξιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο

1.472.052
-2.109.648

2.500.872
-2.217.847

Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)

-637.596

283.024

0

-17.926

61.686
35.388

52.824
50.155

97.074

85.053

-540.522

368.077

5.763.211

5.469.098

5.222.689

5.837.175

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ξιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Πύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Θαζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ
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3. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
Ζ εηαηξία «ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ» (ζην εμήο σο «ε
εηαηξία») παξνπζηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ νη
νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2011 – 30/06/2011.
Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 (ΦΔΘ 36/28.01.1991), έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο 5/62/4-12-1990 έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΟ.Κ.Α.Δ.) 23571/06/Β/91/13 θαη ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3606/2007.
Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
www.karamanofaxe.gr

ηεο

Δηαηξείαο

είλαη

δηαζέζηκεο

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

ηεο

Δηαηξείαο,

Νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ
ΚΗΣΑΖΙ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ
ΑΙΗΘΖ ΠΕ. ΑΛ. ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ
ΚΑΟΗΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΩΘΑΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΟΑΚΑΛΩΦ
ΠΛΝΙΝ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΚ/XΖΠ
36,66%
17,42%
32,16%
0,75%
1,50%
11,50%
100%

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Κεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο.
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 30/06/11 θαη ηελ 30/06/10 ήηαλ δέθα ηξία (13) θαη δέθα έμη (16 ) άηνκα
αληίζηνηρα.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε επξψ (€). Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη κε ζηξνγγπινπνίεζε, εθηφο θαη αλ
αλαθέξεηαη θάπνπ δηαθνξεηηθά.
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 19/471/16.5.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.
3606/2007, ε εηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:
Α) Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο
- Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ
- Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.
- Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.
- Ρνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο.
Β) Ξαξεπφκελεο ππεξεζίεο
- Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ
αζθαιεηψλ.
- Ξαξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα,
ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε ΔΞΔ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην.
- Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
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4. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΩΛ ΔΛΓΗΑΚΔΠΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
Νη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 (01/01/2011 – 30/06/2011) έρνπλ
ζπληαρηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 34 (ΓΙΞ 34) „Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο‟, φπσο απηφ
εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)). Νη
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost convention)
φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.
Νη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειεγκέλεο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο
www.karamanofaxe.gr θαη νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη
εθηηκήζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ.
Νη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ
ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο. Νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο έρνπλ δηελεξγήζεη επηζθφπεζε ζχκθσλα κε ην
Γηεζλέο Ξξφηππν γηα Δπηζθνπήζεηο 2410 „Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ Γηελεξγείηαη απφ
ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νληφηεηαο‟.
Νη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζπληάρηεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε
ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ εηαηξία ησλ
λέσλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ ΓΞΣΑ θαη ησλ λέσλ δηεξκελεηψλ πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε ππ΄ αξηζκ 5 ζεκείσζε.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο θαζψο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε απηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη αθνινπζνχληαη
κε ζπλέπεηα θαη ζηελ ηξέρνπζα ελδηάκεζε πεξίνδν.
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5. ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ
Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Πηελ παξάγξαθν 5.1 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή
ζηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. Πηελ παξάγξαθν 5.2 παξνπζηάδνληαη ηα
πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.)
5.1 Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 1/1/2011)
Ζ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ λέσλ, αλαζεσξεκέλσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ή κεηαγελέζηεξα.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξώηε εθαξκνγή ηωλ ΓΞΣΑ θαη ζην ΓΞΣΑ 7. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:
Γλωζηνπνηήζεηο (Θαλνληζκόο ΔΔ 574/2010)
Νη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο πξναηξεηηθήο
απαιιαγήο απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 7 φζνλ αθνξά ηηο επηκεηξήζεηο ηεο
εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη ιήγνπλ πξηλ απφ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2009. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.


Αλαζεωξεκέλν ΓΙΞ 24. Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ (αληηθαηάζηαζε) θαη ηξνπνπνίεζε ζην
ΓΞΣΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο (ηξνπνπνίεζε) (Θαλνληζκόο ΔΔ 632/2010)
Πηφρνο ησλ αιιαγψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 24 είλαη ε απινπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ
κέξνπο (αίξνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο) θαη ε ρνξήγεζε θάπνησλ απαιιαγψλ ζε νληφηεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ην Γεκφζην φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη νληφηεηεο απηέο ζε ζρέζε κε
ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 24 δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.


ΔΓΓΞΣΑ 19. Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο θαη ΓΞΣΑ 1.
Ξξώηε εθαξκνγή ηωλ ΓΞΣΑ (ηξνπνπνίεζε) (Θαλνληζκόο ΔΔ 662/2010)
Ζ ΔΓΓΞΣΑ 19 έρεη σο ζηφρν λα ππάξμεη θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηνπ ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο δηεξκελείαο δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.


Ρξνπνπνίεζε ζηελ ΔΓΓΞΣΑ 14. Ξξνπιεξωκέο απαίηεζεο ειάρηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο (Θαλνληζκόο ΔΔ
633/2010)
Νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 13 έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο αθνχζηαο επίπησζεο ηεο ΔΓΓΣΞΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
κηα νληφηεηα ππνθείκελε ζε απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεί πξφσξε πιεξσκή εηζθνξψλ, φηαλ θάησ
απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνπιεξσκή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζεη έμνδν. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.


Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 32. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε - Ραμηλόκεζε Δθδόζεωλ
Γηθαηωκάηωλ ζε Κεηνρέο (Θαλνληζκόο ΔΔ 1293/2009).
Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 (Θαλνληζκόο ΔΔ 149/2011)
Θαηά ην 2010 ε IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2011 –κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 11
Ξξφηππα (ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 7, ΓΞΣΑ 3, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 34, ΓΙΞ 32, ΓΙΞ 39, ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 27, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31) θαη κία
Γηεξκελεία (ΔΓΓΞΣΑ 13) – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ
εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ IASB ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ
ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ
εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.
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5.2 Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από
ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε
Ρα λέα πξφηππα ή δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB, αιιά δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη
ηα εμήο:

ΓΞΣΑ 9. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα
Ζ IASB ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε» θαηά ην
ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν
ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο:

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε

2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο.
Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ
παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ
ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη: α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ).
Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα κνληέιν
απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα.
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηα
Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.
Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
ΔΔ.

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 12. Φόξνη Δηζνδήκαηνο
Ζ Ρξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε
αθίλεηα». Πχκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί
εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξώηε Δθαξκνγή - Θαηάξγεζε ηεο παύζεο αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνρξεώζεωλ.
Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηελ ρξήζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη ηελ
αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο
αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο
επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1. Ξξώηε Δθαξκνγή - πεξπιεζωξηζηηθέο Νηθνλνκίεο.
Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, νθεηιφκελε ζην φηη ην
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο
επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΓΞΣΑ 7. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο — Ρξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε πξνόζζεηεο
γλωζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ
ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ
κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ
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ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΞΣΑ 10. Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ρν λέν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηε ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε –
νηθνλνκηθέο κνλάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο:
Ν έιεγρνο κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ νη άιιεο ζπκκεηνρέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαζθνξπηζκέλεο θαη έλαο επελδπηήο
θαηέρεη πνιχ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ςήθνπ απφ άιιν κέηνρν ή νκάδα κεηφρσλ.
Ρα δπλεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ κπνξνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα νδεγήζνπλ ζε έιεγρν αθφκα θαη αλ ηα
δηθαηψκαηα δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο εμαζθήζηκα. Δμεηάδεηαη έλα επξχηεξν θάζκα δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην αλ ηα ελ
ιφγσ δηθαηψκαηα είλαη νπζηαζηηθά.
Ρν λέν πξφηππν ζα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν ηηο πεξηπηψζεηο νκίισλ πνπ δηαζέηνπλ ή φρη νξηαθά ηνλ έιεγρν κνλάδσλ θαη
γεληθφηεξα ηηο δνκέο ζπκβαηηθψλ νκίισλ πνπ βαζίδνληαη ζηα ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πιεηνςεθίαο, ζπλεπψο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, δελ αλακέλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ λα
επεξεαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.

ΓΞΣΑ 11. Από θνηλνύ ζπκθωλίεο
Ρν λέν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ζχκθσλα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο
θαηαξγεί ηε ρξήζε ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο γηα θνηλνπξαμίεο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ζπκκεηνρέο ηεο
Δηαηξείαο (ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θνηλνπξαμία), δελ αλακέλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ λα
επεξεαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.

ΓΞΣΑ 12. Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο
Ρν λέν πξφηππν ζπκπιεξψλεη ην παξαπάλσ δχν λέα πξφηππα (ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΞΣΑ 11). Δλζσκαηψλεη θαη πξνζδηνξίδεη ηηο
βειηησκέλεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα ζπγαηξηθέο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζπγγελείο εηαηξείεο θαη κε ελνπνηνχκελεο
εηαηξείεο. Δπίζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα παξέρεηαη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε
Δηαηξεία απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.

ΓΙΞ 27. Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)
Ωο επαθφινπζε αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΞΣΑ 12, ην ΓΙΞ 27 ζα
αληηκεησπίδεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά
ακεηάβιεηεο.

ΓΙΞ 28. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (αλαζεώξεζε)
Ωο επαθφινπζε αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ 11, ην ΓΙΞ 28 ζα ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη
ηνπο δηαδηθαζίεο ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
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6. ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ
6.1 Ξάγηα θαη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα πάγηα θαη άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο.
6.2 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαιχνληαη σο εμήο:
Κεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζην Σ.Α.
Πύλνιν

30/06/11
554.830
554.830

31/12/10
553.700
553.700

6.3 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
30/06/11

31/12/10

1.202.317
5.322

1.055.317
23.863

(59.000)

(59.000)

633.588

746.911

Πύλνιν

1.782.227

1.767.091

Ινηπέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

30/06/11
12
92.660
700
9.433

31/12/10
23.121
73.890
9.765
11.846
9.433

102.805

128.055

1.885.032

1.895.146

Ξειάηεο εζσηεξηθνχ (ρξεσζηηθά ππφινηπα)
πεξεζία εθθαζάξηζεο ηίηισλ
Ξξνβιέςεηο θάιπςεο θηλδχλνπ κε είζπξαμεο
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Απαηηήζεηο απφ ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ
πειαηψλ ζε Repo

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο
Διιεληθφ δεκφζην
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα
Ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
Πύλνιν
Γεληθό Πύλνιν

0

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Κεηνρέο δηαπξαγκαηεπφκελεο ζε Σξε. αγνξέο
Νκφινγα
Πύλνιν

30/06/11
1.043.982
259.666
1.303.648

31/12/10
780.291
263.733
1.044.024

6.5 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο
Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο
Θαηαζέζεηο φςεσο πειαηψλ
Πύλνιν

30/06/11
144.053
4.728.505
263.249
86.882
5.222.689

31/12/10
123.895
5.593.201
0
46.115
5.763.211
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Νη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο αθνξνχλ πνζφ ην νπνίν έρεη δεζκεπζεί ππέξ ηνπ Ππλεγγπεηηθνχ Θεθαιαίνπ.
6.6 Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο:

πόινηπα ηελ 01/01/2010
Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ
πόινηπα ηελ 31/12/2010
Κείσζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ
πόινηπα ηελ 30/6/2011

Αξηζκόο
Κεηνρώλ
2.000.000
0
2.000.000
200.000
1.800.000

Νλνκαζηηθή
Αμία
3
3
3
3
3

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
6.000.000
0
6.000.000
600.000
5.400.000

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 9/6/2011 απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ, ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κεηψζεθε θαηά εμαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€ 600.000) κε αθχξσζε
δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ κεηνρψλ (200.000) κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηζφπνζνπ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο.
6.7 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Νη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ξξνκεζεπηέο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ΦΞΑ
Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη - ηέιε
Ίδξπκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ
πνρξεψζεηο απφ ηνπνζεηήζεηο δηαζεζίκσλ
πειαηψλ ζε Repo
πνρξέσζε πξνο κεηφρνπο ιφγσ κείσζεο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γνπιεπκέλα έμνδα
Πύλνιν
Ξηζηωηηθά πόινηπα Ξειαηώλ
Δθθαζαξηζκέλα ππφινηπα πειαηψλ
Κε εθθαζαξηζκέλα ππφινηπα πειαηψλ
Πύλνιν
Γεληθό Πύλνιν

30/06/11
18.383
58.985
121
31.811
9.944

31/12/10
29.424
14.279
60
19.834
22.149

633.588

746.911

600.000
0
1.352.833

0
2.793
835.452

86.882
84.744
171.626

46.115
83.662
129.777

1.524.459

965.230

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.8 Ξωιήζεηο
Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:

Ξξνκήζεηεο απφ δηακεζνιάβεζε ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
Έζνδα απφ πξνκήζεηεο κεηαβηβαζηηθψλ
Ξξνκήζεηεο απφ ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα
Ξξνκήζεηεο απφ αλαδνρέο
Πύλνιν

1/1 30/06/11

1/1 30/06/10

180.108
21.715
25.269
952
228.044

323.035
34.759
22.479
0
380.273
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6.9 Θόζηνο πωιεζέληωλ
Ρν Θφζηνο Ξσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Πύλνιν

6.10

1/1 30/06/11
148.745
12.853
12.455
312
32.513
7.693
887
215.458

1/1 30/06/10
233.295
10.019
31.221
20
70.077
13.712
2.362
360.705

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξηζησηηθνί ηφθνη
Θέξδε πψιεζεο κεηνρψλ
Έζνδα ρξενγξάθσλ
Κεξίζκαηα
Πύλνιν

6.11

1/1 30/06/11
61.686
3.534
5.000
35.388
105.608

1/1 30/06/10
52.824
5.345
0
50.155
108.324

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

Εεκηά απνηίκεζεο κεηνρψλ
Έμνδα θαη δεκηέο ρξενγξάθσλ
Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Ινηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδ. έμνδα
Πύλνιν

6.12

1/1 30/06/11
104.910
1.051
2.500
1.280
109.741

1/1 30/06/10
272.120
21.226
1.761
2.095
297.201

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Ρα πνζά ησλ θφξσλ πνπ ινγίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο εμήο:

Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ
Έθηαθηε εηζθνξά Λ. 3845/2010
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πύλνιν

1/1 30/06/11
0
0
-4.345
-4.345

1/1 30/06/10
0
-18.371
68.707
50.336

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αθνξά ζε:

Ξξνζαξκνγή ζηνπο ηξέρνληεο ζπληειεζηέο
Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε ρξεκ/θψλ κέζσλ
Πρεκαηηζκφο πξφβιεςεο δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

1/1 30/06/11
4.489
-529
-4.544

1/1 30/06/10
6.557
582
41.093

-5.000
1.389
-150

-4.763
-2.000
-173
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Αλαβαιιφκελε απαίηεζε έλαληη θνξνινγηθψλ δεκηψλ
Πύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

0
-4.345

27.411
68.707

Ρελ 30/06/2011 νξηζηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ πξνθχπηεη δεδνκέλνπ φηη νη εθπεζηέεο θνξνινγηθά δαπάλεο
ππεξθαιχπηνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο εηαηξείαο.
6.13

(Εεκηέο)/Θέξδε αλά κεηνρή

Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ (δεκηψλ)/θεξδψλ αλά κεηνρή έρεη σο εμήο:

Θαζαξέο (δεκηέο)/ θέξδε πεξηφδνπ
Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ
Βαζηθέο (δεκηέο)/θέξδε αλά κεηνρή

1/1 30/06/11

1/1 30/06/10

-219.437
1.976.923

-325.379
1.976.923

-0,1110

-0,1646

7.1 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε φκηιν θαη δελ δηαζέηεη ζπγαηξηθέο ή ζπγγελείο εηαηξείεο.
Νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε κέιε
ηεο δηνίθεζεο θαη έρνπλ σο εμήο:
1/1 30/6/2011

1/1 30/6/2010

79.200
0
0

79.200
0
0

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
Απαηηήζεηο απφ κέιε ηεο Γηνίθεζεο
πνρξεψζεηο πξνο κέιε ηεο Γηνίθεζεο

7.2 Δπνρηθόηεηα πωιήζεωλ – αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο
Νη πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε επνρηθφηεηα θαη ζπλεπψο θαηαλέκνληαη κε νκαιφ θαη θαηά
βάζε κε ηζνκεξή ηξφπν ζηα δχν εμάκελα ηεο ρξήζεο.
Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε είζπξαμεο επνρηθψλ εζφδσλ ή αλάιεςεο αλψκαισλ θνζηψλ ζηελ παξνχζα ελδηάκεζε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε.
Ρπρφλ πεξηνδηθά ή πεξηπησζηαθά έζνδα δελ πξνθαηαινγίζηεθαλ ή αλαβιήζεθαλ ζηε παξνχζα ελδηάκεζε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ζην βαζκφ πνπ ν πξνθαηαινγηζκφο ή ε αλαβνιή ηνπο ζα απνηεινχζαλ ιαλζαζκέλε ελέξγεηα θαηά ην ηέινο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, θαζαξψλ θεξδψλ ή ηακεηαθψλ ξνψλ ηα
νπνία λα είλαη αζπλήζε ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο πεξίπησζήο ηνπο.
7.3 Γεζκεύζεηο - Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλωλ
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
7.4 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή ζσξεπηηθή πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 10.000.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην αθνξά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
2533/1997, ζην άξζξν 74 § 4 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο Δ.Ξ.Δ.. ηφηε ην
Ππλεγγπεηηθφ επηζηξέθεη ζ‟ απηήλ ηηο εηζθνξέο ηεο κεησκέλεο κε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηέβαιε (ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα
θαηαβάιεη) ην Ππλεγγπεηηθφ πξνο εληνιείο ηεο Δ.Ξ.Δ..
7.5 Ινηπέο γλωζηνπνηήζεηο


Πηελ παξνχζα ελδηάκεζε πεξίνδν δελ έιαβαλ ρψξα πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ, καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ,
αλαδηνξγαλψζεηο θαη δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο.
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Γελ πξνέθπςαλ κεηαβνιέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ πνζψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, ηέηνηεο
πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα ελδηάκεζε πεξίνδν.
Γελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.
Κε ηελ Αξηζκ. Ξξση. Θ2-5574/4-7-2011 εγθξίζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απφ ην
πνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο.

Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ
Πχκβνπινο

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. &
Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ

Κηραήι Θαξακαλψθ
Α.Γ.T. ΑΗ 663735

Κάξηνο Θαξακαλψθ
Α.Γ.Ρ. Ξ 015752

Κάξηνο Καζηέιινο
Α.Γ.Ρ.: ΑΗ 507275

