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ΑΑ..ΈΈκκθθεεσσηη  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ    

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχω τη τιµή να υποβάλλω προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του έτους 2012 και 

να ζητήσω την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δια τα πεπραγµένα της χρήσεως 2012. 

Η χρήση αυτή είναι η τριακοστή ένατη. 

Παρατίθεται κατωτέρω η Γενική ανασκόπηση της πορείας των εργασιών για τον Όµιλο και την Εταιρία επίσης και 

των προοπτικών για την χρήση 2012 ειδικότερα : 

1. Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων  

Κατά την χρήση 2012 ο Όµιλος της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. πραγµατοποίησε συνολικές επενδύσεις € 4,77 εκατ. Ειδικότερα 

συνεχίσθηκε ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας της µητρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ µε την προσθήκη νέων 

µηχανηµάτων και καλουπιών που πρόσθεσε νέα προϊόντα και συστήµατα αλουµινίου και έτσι έχει µεγαλώσει 

σηµαντικά η γκάµα των προσφερόµενων συστηµάτων αλουµινίου. Επίσης δηµιουργήθηκαν 2 Φωτοβολταικά 

πάρκα ισχύος 2000 KW. 

2. Σύνοψη Οικονοµικών Μεγεθών 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών το 2012 σε ενοποιηµένο επίπεδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθε στα € 75,45 εκ. 

έναντι € 79,62 εκ. σηµειώνοντας µικρή µείωση κατά 5,23% σε σχέση µε το 2011. Ο κύκλος εργασιών της 

µητρικής Εταιρείας µειώθηκε κατά 4,76% και ανήλθε στα €74,68 εκ έναντι € 78,42 εκ την αντίστοιχη περίοδο 

του 2011.  

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν το 2012  και διαµορφώθηκαν 

στα € 0,58 εκ έναντι € 3,22 εκ το 2011. Η µεταβολή προέρχεται κυρίως από την µείωση των πωλήσεων αλλά και 

την µείωση του ποσοστού µεικτού κέρδους. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της 

Εταιρείας µειώθηκαν  και διαµορφώθηκαν στα € 0,79 εκ έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η 

µεταβολή προέρχεται κυρίως από την µείωση των πωλήσεων αλλά και την µείωση του ποσοστού µεικτού 

κέρδους.  

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  

Οι ενοποιηµένες ζηµίες προ φόρων των δραστηριοτήτων του Οµίλου το 2012 διαµορφώθηκαν στα € -7,07 εκ. 

έναντι € -4,30 εκ. το 2011.  
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Οι ζηµίες προ φόρων της Εταιρείας το 2012 διαµορφώθηκαν στα € -6,55 εκ. έναντι € -3,94 εκ. το 2011.  

ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα € -7,09 εκ. 

έναντι € -4,12 εκ. το 2011. Οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους της εταιρίας διαµορφώθηκαν για το 2012 σε € -

6,36 εκ. έναντι € -3,75 εκ. το 2011. Η αύξηση των ζηµιών οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών και στην 

αποµείωση των απαιτήσεων που προέβει ο Όµιλος ύψους € 0,588 εκ. (στην Εταιρία €0,373 εκ. και στις 

θυγατρικές € 0,215 εκ.). 

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Ο συνολικός µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχεται στα €1,96 εκ. ενώ οι 

βραχυπρόθεσµες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €54,80 εκ.  

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου ανέρχονται σε € 1,49 εκ. ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας ανέρχονται 

σε € 1,35 εκ. 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 

Κατά το 2012 συνεχίσθηκε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία. Οι 

µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών των πρώτων και βοηθητικών υλών, σε συνδυασµό µε την σοβαρή αύξηση του 

κόστους της ενέργειας, δεν επέτρεψε στην εταιρία µας να σταθεροποιήσει ή να αυξήσει σοβαρά το ποσοστό 

µεικτού κέρδους. 

Παρ’ όλες όµως τις δυσκολίες η εταιρία µας κατόρθωσε να διατηρήσει τις θέσεις της στην εγχώρια αλλά κυρίως 

την εξωτερική αγορά. 

Η εταιρία επίσης δηµιούργησε 2 νέα υποκαταστήµατα το 2012 στην Ελλάδα ως κατωτέρω: 

Α) Στην Αλεξανδρούπολη µε ηµεροµηνία έναρξης 1/4/2012. 

Β) Στο Ηράκλειο Κρήτης, Ιερά οδός µε ηµεροµηνία έναρξης 2/4/2012. 

Μετά την έναρξη της λειτουργίας των νέων υποκαταστηµάτων η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ διαθέτει 8 υποκαταστήµατα στην 

Ελλάδα. 

Με την δηµιουργία των υποκαταστηµάτων αναµένεται η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά 

αλλά κυρίως η εξυπηρέτηση των πελατών µας.  
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Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή 2 φωτοβολταικών πάρκων ως κατωτέρω: 

α) Φωτοβολταικός σταθµός ισχύος 1000 kw στο χώρο του εργοστασίου της εταιρίας στο 8ο ΧΛΜ της Εθνικής 

Οδού Λάρισας – Θεσ/κης, Λάρισα µε οριστική λειτουργία από την 18/4/2012. 

β) Φωτοβολταικός σταθµός ισχύος 1000 KW στις στέγες του εργοστασίου στο 5ο ΧΛΜ της παλαιάς εθνικής οδού 

Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, µε οριστική λειτουργία από την 7/6/2012. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

Η µητρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριότήτων της έχει εκπονήσει µελέτες για την 

δηµιουργία των παρακάτω φωτοβολταϊκών πάρκων:  

1. Η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ αναµένει την έγκριση και άλλων τριών φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος 1400 KW που 

µόλις οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης θα εγκατασταθούν στα εργοστάσια της στο 5ο ΧΛΜ της παλαιάς 

εθνικής οδού Λάρισας – Αθηνών και στο 8ο ΧΛΜ της εθνικής οδού Λάρισας – Θεσ/κης στην Λάρισα.  

2. Η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ µέσα στα πλαίσια της περαιτέρω επέκτασης του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην Πράσινη 

Ενέργεια έχει υποβάλλει στην Ρ.Α.Ε αίτηµα για την δηµιουργία ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 3000 

KW στην περιοχή του ∆ήµου Τεµπών Λάρισας.  

3. Η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ απέκτησε την 19/11/2012 το 100% της εταιρίας ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ η οποία 

διαθέτει 2 άδειες των 500 KW για την δηµιουργία φωτοβολταικών πάρκων α)στην θέση Τσουµάρη-Νίκαια ∆.∆. 

Κιλελέρ και β)στην θέση Αλαταριές – Χάλκη ∆.∆. Πλατυκάµπου Κιλελέρ. Το κόστος της εξαγοράς ανήλθε σε € 

185 χιλ. 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των ανωτέρω η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ  θα διαθέτει φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς συνολικής ισχύος 7.400 KW περίπου.  

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. θα συµµετέχει στην κατασκευή των φωτοβολταϊκών 

σταθµών µε την ιδιοπαραγωγή και εγκατάσταση των βάσεων στήριξης. 

Όταν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις αυτές, θα προσθέσουν σταδιακά σηµαντικά έσοδα στην εταιρία από µία νέα 

εντελώς δραστηριότητα. 

Κατά την διάρκεια του 2012 το ∆.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ έλαβε όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να περάσει την 

κρίση µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες. Λόγω της µείωσης της ζήτησης είχαµε µείωση των πωλήσεων. Οι 

εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ έκαναν σηµαντικότατες προσπάθειες να κρατήσουν τις θέσεις τους στην εγχώρια αλλά 

κυρίως και στην ∆ιεθνή Αγορά διαθέτοντας τα προϊόντα και εµπορεύµατά τους σε ανταγωνιστικές τιµές. Η 

αύξηση όµως των λοιπών δαπανών όπως  η αύξηση της τιµής του φυσικού αερίου, της ενέργειας, των 
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µεταφορικών εξόδων, των χρηµατοοικονοµικών εξόδων  δεν επέτρεψαν τον ΟΜΙΛΟ να επανέλθει στην 

κερδοφορία. 

Σε κάθε περίπτωση παραµένει η δέσµευση της ∆ιοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ στην στρατηγική της ανάπτυξης, που είναι 

βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: 

- Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές 

- ∆ιείσδυση σε νέες αγορές  

- ∆ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη εξαγωγών 

 

4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων 

των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, διακυµάνσεων των τιµών της αγοράς πιστωτικών 

κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου, στοχεύει στον περιορισµό 

ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του, που είναι δυνατό να προκύψει από 

την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και 

των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου.  

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

σύναψη δανείων, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα 

πληρωτέα, υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς επίσης και swap 

επιτοκίων των οµολογιακών δανείων.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης του Οµίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. 

Ο Όµιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις, ώστε να είναι σε θέση να 

καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες 

ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να 

πωληθούν διάφορα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της εταιρείας. 
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Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί δανεισµό στη κεφαλαιακή του διάρθρωση για την κάλυψη µέρους των βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1 % (2011: +1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια 

εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 2012 2011 

 € € 

Αποτέλεσµα χρήσης/(ζηµιά) (567.767,36) (542.641,12) 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ (κυρίως) και το RON Ρουµανίας. Αυτό το είδος 

κινδύνου κυρίως προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας 

κινδύνου, η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Οµίλου προβαίνει σε σταδιακή εξαγορά συναλλάγµατος και 

συγκεκριµένα δολαρίων προκειµένου να περιορίζει την έκθεσή του στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

και τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου και Ευρώ / Ron. 

Υποθέτουµε ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 πραγµατοποιείται µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / 

∆ολαρίου και Ευρώ / Ron της τάξεως του 2% και 3% αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη µέση 

µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 

ανατιµηθεί σε σχέση µε το ∆ολάριο και το Ron κατά 2% και 3% αντίστοιχα, τότε στο Αποτέλεσµα περιόδου και 

τα Ίδια Κεφάλαια θα έχουµε την παρακάτω επίδραση: 

 

    ΟΜΙΛΟΣ 
     31/12/2012 31/12/2011 
 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR +3% -3% +3% -3% 

Ισοτιµία RON/€             

Επίδραση στην Καθαρή Θέση από µεταβολή της ισοτιµίας 
EUR σε σχέση µε το RON 

       
(181.203) 

          
181.203  

   
(193.883) 

   
193.883 
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 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR +2% -2% +2% -2% 
Ισοτιµία 
$/€                 

Επίδραση στην Καθαρή Θέση και το Αποτέλεσµα Περιόδου 
από µεταβολή της ισοτιµίας EUR σε σχέση µε το USD 

        
(10.838) 

            
10.838  

     
(10.628) 

     
10.628  

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτήν 

µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από 

εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. ∆εδοµένης 

της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Οµίλου, δεν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού 

κινδύνου αναφορικά µε τις εµπορικές του απαιτήσεις µιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα µεγάλο αριθµό πελατών. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση τις εµπορικές του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει 

την είσπραξη τους, µέσω συµβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων. Για την 

ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, σε συµβόλαια 

χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ο Όµιλος 

θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

Κίνδυνος τιµής πρώτων υλών 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθµίζεται από την 

αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και εποµένως τον επιµερισµό των σταθερών 

εξόδων σε µεγαλύτερο όγκο παραγωγής καθώς και από την ενσωµάτωση της µεταβολής του κόστους στην 

τελική τιµή του προϊόντος.  

Ο Όµιλος δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) το βασικό απόθεµα λειτουργίας του µε 

αποτέλεσµα τυχόν πτώση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατά του µέσω 

υποτίµησης των αποθεµάτων.    

Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προµηθευτές 

Μεταλλουργικός κλάδος 

Στην Ελλάδα η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου, το οποίο αποτελεί και την πρώτη ύλη της βιοµηχανίας 

παραγωγής προφίλ αλουµινίου, προέρχεται από την εταιρία Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. Ο Όµιλος προµηθεύεται 

το 40% περίπου της ετήσιας παραγωγής του από την προαναφερθείσα εταιρία. Το ενδεχόµενο µιας πιθανής 
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διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας της εν λόγω εταιρίας ή µια πιθανή ρήξη στις σχέσεις των δύο εταιριών, 

ενδέχεται να προκαλέσει πρόβληµα στην παραγωγική διαδικασία του Οµίλου, σηµαντική µείωση στη παραγόµενη 

ποσότητα και στις πωλήσεις και αυτό θα είχε ουσιωδώς αρνητικό αποτέλεσµα στη φήµη του, τη δραστηριότητα 

του, την οικονοµική κατάσταση του και τα αποτελέσµατα του. 

Ωστόσο ο Όµιλος εξασφαλίζει το 30% περίπου της πρώτης ύλης µέσω της ιδιοπαραγωγής κολώνας από τα 

χυτήρια του και το λοιπό 30% περίπου µέσω εισαγωγών από το εξωτερικό. Η οποιαδήποτε µεταβολή στις 

σχέσεις του Οµίλου µε την προαναφερθείσα εταιρία ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατά του στο 

βραχυχρόνιο διάστηµα αλλά µακροχρόνια ο Όµιλος δύναται να εξισορροπήσει τις ενδεχόµενες απώλειες µέσω 

αύξησης της ιδιοπαραγωγής ή/και των εισαγωγών από το εξωτερικό. Ειδικότερα, η Εταιρία δύναται να καλύψει 

τις τυχόν απώλειες προµηθειών µέσω της αύξησης της ιδιοπαραγωγής της σε δευτερόχυτο αλουµίνιο κατά 5.000 

τόνους καθώς και µέσω της αύξησης των αγορών της από τους προµηθευτές του εξωτερικού κατά 7.000 τόνους. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την Εταιρία, ο Όµιλος διατηρεί µακροχρόνια άριστη επαγγελµατική συνεργασία µε την 

εταιρία Αλουµίνιο της Ελλάδος Α.Ε. και οι συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν και τη συνέχιση της εύρυθµης 

συνεργασίας των δύο εταιριών στο µέλλον.  

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013 

Οι προοπτικές του ΟΜΙΛΟΥ για το 2013 επηρεάζονται έντονα, από την µεγάλη παγκόσµια οικονοµική κρίση και 

από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Η µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ύφεση στον κλάδο (και όχι µόνο) στην Ελλάδα αλλά 

και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου ρευστού οικονοµικού περιβάλλοντος 

είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των διαφόρων µεγεθών για την χρήση 2013.  

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε την άµεση περικοπή των διαφόρων εξόδων για το 2012 της τάξης του 15% -

30% αναλόγως της ελαστικότητας εκάστου και επίσης θα κάνει πολύ συνετή διαχείριση των αποθεµάτων, της 

παραγωγής και των αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών, προκειµένου να µειωθεί ο τραπεζικός δανεισµός. 

Επίσης, θα γίνουν έντονες προσπάθειες προκειµένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πελατεία µας και να 

µειωθεί από τώρα και στο εξής ο µέσος όρος πίστωσης προς αυτούς. 

Επίσης, η είσοδος του Οµίλου στην λιανική πώληση, µέσω των υποκαταστηµάτων που έχει σήµερα και των 

µελλοντικών που θα δηµιουργήσει, θα βελτιώσει το ποσοστό µικτού κέρδους αλλά και τον δείκτη ρευστότητας. 

Η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των φωτοβολταϊκών πάρκων της θυγατρικής εταιρίας ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και την σύνδεσή τους µε το δίκτυο της ∆ΕΗ εντός της τρέχουσας χρήσης ισχύος 1.000 KW, θα 

προσθέσουν νέα έσοδα στην Εταιρεία. 
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6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της 

χρήσης 2012, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία 

συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο ή τις εταιρίες και τα 

άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 

µέλλον. Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της 

Εταιρίας, των θυγατρικών της, των συνδεδεµένων εταιρειών καθώς και των µελών της διοίκησης, κατά την 

διαχειριστική χρήση 2012 και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31-12-2012.  

Σχέση 
Συµµετοχης

 % Συµµετοχής Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

 ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μητρική 0,00% 8.629,34 2.759.677,95 7.557.373,55 0,00
 EXALCO ROMANIA SRL Θυγατρική 100,00% 2.538.676,36 8.629,34 0,00 2.624.947,93
 EXALCO BULGARIA AD Θυγατρική 92,00% 0,00 0,00 0,00 4.702.755,54
 ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Θυγατρική 100,00% 221.001,59 0,00 0,00 229.670,08

2.768.307,29 2.768.307,29 7.557.373,55 7.557.373,55

Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Αγορές 

υπηρεσιών
Πωλήσεις 
υπηρεσιών

 ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 179.240,05 661.177,77 0,00 36.182,34 241.873,15 311.757,71
 Βιοκαρπέτ Α.Ε Βιοµηχανικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις 320.371,16 89.807,56 1.312,30 0,00 287.757,71 241.873,15
 Albio Data A.E. 0,00 89.432,49 34.870,04 0,00 24.000,00 0,00
 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Ι. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 340.806,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

840.417,82 840.417,82 36.182,34 36.182,34 553.630,86 553.630,86  

Τέλος, οι συναλλαγές (αµοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του 

Οµίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2012 € 532.234,71 έναντι € 555.064,54 της προηγούµενης χρήσης.  

7.ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει να µην δοθεί µέρισµα για την διαχειριστική χρήση 2012 λόγω των 

ζηµιογόνων αποτελεσµάτων του Οµίλου. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας 
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ΒΒ..  ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 

γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31∆εκεµβρίου 2012                                                                                                                             13 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 

και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 

από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

∆ηµήτρης Γ. Μελάς 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001 
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11..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΘΘέέσσηηςς  
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22..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς    
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33..  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
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55..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 (ποσά σε ευρώ) 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης (6.959.422,94)         (4.084.194,61)         (6.369.672,21)         (3.758.302,29)         
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Φόρο (118.154,52)           (223.198,26)           (187.392,43)            (188.755,24)           
Αποσβέσεις 4.561.119,00          4.581.405,50          4.318.962,62          4.301.746,92          
Αποµειώσεις απαιτήσεων 588.320,00             1.166.979,24          373.000,00             1.100.000,00          
Συναλλαγµατικές διαφορές 62.759,00              26.617,00              -                        -                        
Κέρδη και ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες (11.215,00)             81.600,00              (11.215,00)             81.600,00              
Προεξοφλησης απαιτήσεων 8.596,79                1.613,21                8.596,79                1.613,21                
Αναστροφη προεξοφλησης απαιτήσεων (4.020,27)               (20.285,84)             (4.020,27)               (20.285,84)             
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων-Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (250.256,32)           (250.256,30)           (250.256,32)            (250.256,30)           
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (797.013,01)           -                        (797.013,01)            -                        

(2.919.287,27)      1.280.279,95       (2.919.009,83)      1.267.360,46       

Έσοδα τόκων και συναφή έσοδα (205.404,25)           (375.501,63)           (60.171,25)             (168.327,35)           
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.558.875,88 3.505.965,60 3.349.861,30          3.276.271,34          
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου  
κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές  δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

618.176,25             (2.188.097,13)         658.733,13             (2.232.766,62)         
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.275.817,59          3.000.265,34          3.792.383,19          3.219.514,01          
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού

(287.946,29)           2.342.973,27          (213.865,88)            2.054.486,42          
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

858.445,21             (2.153.196,83)         1.116.509,64          (2.430.358,59)         
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

(1.255.587,22)         (46.322,28)             (1.255.587,22)         (46.322,28)             
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.558.875,88)         (3.505.965,60)         (3.349.861,30)         (3.276.271,34)         
Καταβεβληµένοι φόροι -                        -                        -                        -                        
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ.δραστηριότητες (α)

1.084.214,01       1.860.400,68       1.118.991,78       1.663.586,05       
Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
-                        -                        (185.000,00)            -                        

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.777.102,93)         (2.815.553,77)         (4.426.502,72)         (2.388.736,98)         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 12.952,03              9.087,17                12.952,03               -                        
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων (182.000,00)           (93.000,00)             (182.000,00)            (93.000,00)             
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 177.465,00 0,00 177.465,00 0,00
Μ ί θέ

                                                                                         
Τόκοι που εισπράχθηκαν

154.757,78             209.744,52             9.524,78                2.570,25                
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ.δραστηριότητες (β)

(4.613.928,12)      (2.689.722,07)      (4.593.560,91)      (2.479.166,73)      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.460.000,00 50.000.000,00 2.460.000,00          50.000.000,00        
Εξοφλήσεις δανείων (0,00)                     (47.045.895,60)       (0,00)                     (47.045.895,60)       
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ)

2.460.000,00       2.954.104,40       2.460.000,00       2.954.104,40       
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.069.714,11)         2.124.783,01          (1.014.569,13)         2.138.523,72          
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.560.390,06 435.607,05 2.370.927,90 232.404,18
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.490.675,95 2.560.390,06 1.356.358,77 2.370.927,90

Όµιλος Εταιρεία
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66..  ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    

Η ανώνυµη εταιρία «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.» ιδρύθηκε το 

1973 (ΦΕΚ 1614/4-9-1973). Για τις σχέσεις της Εταιρίας µε το εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία της και ο 

διακριτικός της τίτλος σε ακριβή µετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες. Σηµειώνεται ότι η επωνυµία της Εταιρίας 

άλλαξε στη σηµερινή µε απόφαση της από 31-8-1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η 

προηγούµενη επωνυµία ήταν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EXALCO AE». Οι εν λόγω 

οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 23.3.2012. 

Η εταιρεία έχει έδρα στο ∆ήµο Νίκαιας του Νοµού Λάρισας, 5ο χλµ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η διάρκεια της έχει 

ορισθεί για εξήντα έτη και λήγει το 2033. Ο Όµιλος ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE» η 

οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της EXALCO Α.Ε. 

ενοποιούνται από την ανωτέρω µητρική εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE». 

Το 1993 πέρασε κάτω από τον έλεγχο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ποσοστό συµµετοχής 54,5%). 

Το 1998 ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ αύξησε το ποσοστό συµµετοχής του στο 94,65%. 

Το 2000 πραγµατοποιήθηκε η απορρόφηση όλων των κλάδων µεταλλουργίας από την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ. Μετά 

τις απορροφήσεις το ποσοστό άµεσης και έµµεσης συµµετοχής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Όµιλο ΕΞΑΛΚΟ ανέρχεται 

σε 98,33%.  

Με απόφαση της ΓΣ της 29-11-2005 η εταιρία απορρόφησε την συγγενή εταιρία ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Μετά από αυτή την συγχώνευση η µητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κατέχει το 98,39% των µετοχών της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή:  

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για πλαίσια παραθύρων και θυρών. 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για συστήµατα άρδευσης 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για οικιακές συσκευές 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για βιοµηχανικές κατασκευές. 

Τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά µε τα εµπορικά σήµατα EXALCO, ALPIN και ALBIO.  
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Το 1995 ο Όµιλος απέκτησε Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001. Το 1996 απενεµήθη στην 

Εταιρία από το ΕΒΕΑ το πρώτο βραβείο εξαγωγών. 
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77..    ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

Οι οικονοµικές καταστάσεις (Οµίλου και εταιρείας) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

σε τρέχουσες αξίες , την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών του Οµίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 7.2 

7.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

Στις Οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν 

οι Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που 

επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012. 

7.1.1  Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή µεταγενέστερα. Τα 

σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

• Τροποποιήσεις ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις 
γνωστοποιήσεις µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να 

βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που µπορεί 

να παραµείνουν στην οντότητα που έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση 

που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της 

περιόδου αναφοράς. Ο Όµιλος δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις 
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ενοποιηµένες/εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

τον Νοέµβριο του 2011. 

• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Αναβαλλόµενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων 
περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2012) 

Τον ∆εκέµβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η τροποποίηση 

αυτή παρέχει χρήσιµες οδηγίες αναφορικά µε τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιµώµενα στις 

εύλογες αξίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται µέσω της 

χρήσης ή µέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

∆εκέµβριο του 2012. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισµός / Αφαίρεση των σταθερών 
ηµεροµηνιών αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ (εφαρµόζεται για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011) 

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς» εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές 

ηµεροµηνίες αναφορικά µε τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ µε τον ορισµό της «ηµεροµηνίας 

µετάβασης στα ∆ΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά µε το πώς µία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονοµικές 

της Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µετά από µία περίοδο, που η επιχείρηση δεν µπορούσε να συµµορφωθεί 

µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόµισµα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισµό. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει 

την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

 

7.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί,  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).   

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα: 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» – 
Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012) 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των 

λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/07/2012. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Αποτίµηση». Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών 

αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που η οικονοµική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιµά σε 

εύλογες αξίες. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώνται αρχικά 

στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και 

εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού και των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει 

αναταξινοµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην 

προκειµένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 

πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν 

κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» 
(Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ∆ΛΠ 
27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και 
Κοινοπραξίες» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο 

ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες 
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Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν κοινό διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές 

Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις 

Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες 

επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε 

τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των 

ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το ∆ΠΧΑ 13 

παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της εύλογης 

αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση 

στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της 

εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα 

Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο 

παρουσίασης των µεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρµογή 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο 

Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το προαναφερθέν 

Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Οι 

τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέµατα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων 

αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες Απογύµνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του 
Επίγειου Ορυχείου» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2013) 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 20. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε η 

παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να 

αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε µεταγενέστερες περιόδους. Η 

∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, µε προγενέστερη 

εφαρµογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η 

παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συµψηφισµός 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
(εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά µε 

τις περιπτώσεις συµψηφισµού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των 

ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για τις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 

χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις µεταξύ οικονοµικών 

καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που δηµοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την οποία οι 

υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, έχουν την 

δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την µετάβαση. 
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Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι 
τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2013) 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 5 

Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές 

δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Οι 

παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Κοινοί ∆ιακανονισµοί, 
Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 
και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις 

µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την 

µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων 

συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις 

γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) 
(εφαρµόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων 

για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές 

οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω 

κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 

κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές 
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οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις 

ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος 

θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια 

κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της 

παρουσιαζόµενης περιόδου. Τα πραγµατικά συνολικά έσοδα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιµώνται και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και άλλες παραµέτρους, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύµφωνα µε 

τις περιστάσεις.  

7.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαµβάνουν εκτιµήσεις, διενεργούνται από τη ∆ιοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες κρίσεις σχετίζονται µε: 

 την ανακτησιµότητα των εισπρακτέων λογαριασµών  

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας πελατών, νοµικοί κλπ.) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που 

περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς. 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η ∆ιοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη ως 

τη λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ή 

διαθέσιµη προς πώληση. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν 

αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των 

επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον 
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οποίο η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως 

κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές 

στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς της ∆ιοίκησης, 

κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εσόδων. Όλες οι άλλες επενδύσεις 

κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. 

 απαξίωση των αποθεµάτων  

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Για την εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υπ’ όψιν την 

πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιµη τη στιγµή που πραγµατοποιείται η εκτίµηση. Η δραστηριότητα 

της υπόκειται σε σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις γεγονός που προκαλεί σηµαντική µεταβολή στις τιµές. 

 κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως 

λειτουργική ή χρηµατοδοτική 

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται υπόψη 

γεγονότα όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

7.2.2 Εκτιµήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριµένα ποσά που περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές αποκαλύψεις 

θα πρέπει να εκτιµηθούν, απαιτώντας από τη ∆ιοίκηση να χρησιµοποιήσει παραδοχές αναφορικά µε τις αξίες ή τις 

συνθήκες οι οποίες δεν µπορούν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά τη στιγµή προετοιµασίας των οικονοµικών 

καταστάσεων. Μία «κρίσιµη λογιστική εκτίµηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σηµαντικότητα στην απεικόνιση της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσµάτων της και απαιτεί από τη ∆ιοίκηση της 

εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιµήσεων σχετικά µε την 

επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία αποτιµά τέτοιες κρίσεις σε µία 

συνεχή βάση, στηριζόµενη σε ιστορικά στοιχεία και εµπειρία, σε συµβουλές ειδικών, σε τάσεις και µεθόδους οι 

οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά µε το πώς αυτές 

ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον. Επίσης, στη σηµείωση υπ’ αριθ. 8.3 «Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών 

αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόµενες αποδεκτές 

εναλλακτικές. 
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Εκτίµηση αποµείωσης 

Ο ’Όµιλος ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή αποµείωση ενσώµατων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η 

µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή περιουσιακό 

στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών ή εκτίµηση από 

ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων 

για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για 

τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε 

εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από 

τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της 

περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις  

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα 

ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου 

σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός 

υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος είναι δυνατό να εµπλακεί σε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας 

του. Η ∆ιοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σηµαντικά τη 

χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Ωστόσο, ο 

προσδιορισµός ενδεχόµενων υποχρεώσεων συνδεδεµένων µε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις είναι µία σύνθετη 

διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά µε το αποτέλεσµα και την εφαρµογή νόµων και ρυθµίσεων. Αλλαγή 

στις κρίσεις ή στην εφαρµογή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον. 
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Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

∆εκεµβρίου 2012, η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη 

χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα πραγµατοποιηθέντα συνολικά έσοδα, ωστόσο, είναι πιθανό να 

διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθµιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισµικό και το µηχανογραφικό 

εξοπλισµό.  

7.3 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

7.3.1 Γενικά  

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και 

υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται 

στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

7.3.2 Ενοποίηση  

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές 

και επιχειρηµατικές πολιτικές. Η Βιοκαρπέτ Α.Ε. θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συµµετέχει µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου.  

Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο η Βιοκαρπέτ Α.Ε. ασκεί έλεγχο στα δικαιώµατα ψήφου µιας άλλης 

οικονοµικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία 

µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Οµίλου έχουν ως ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών τους καταστάσεων την 31 

∆εκεµβρίου 2012. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Βιοκαρπέτ Α.Ε. περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας όπως επίσης και των οικονοµικών οντοτήτων που ελέγχονται από τον Όµιλο.  
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Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος 

αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο 

έλεγχος. 

Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείµενες στην εφαρµογή της µεθόδου της αγοράς. Αυτή 

περιλαµβάνει την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ηµεροµηνία 

της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν 

την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 

περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα αναπροσαρµοσµένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιµοποιούνται 

ως βάση για την µετέπειτα επιµέτρηση τους σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του οµίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του µεριδίου του οµίλου στα 

αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου της αποκτώµενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το 

κόστος απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης 

θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσµα. 

Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές παρουσιάζουν το µέρος των κερδών ή των ζηµιών και των καθαρών στοιχείων 

ενεργητικού τα οποία δεν ανήκουν στον Όµιλο. Αν οι ζηµιές µιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώµατα 

µειοψηφίας υπερβαίνουν τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό 

επιµερίζεται στους µετόχους της µητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η µειοψηφία έχει µια υποχρέωση και 

είναι ικανή να καλύψει τις ζηµιές αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειµένου να 

είναι συνεπείς µε τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όµιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα καθώς και µη 

πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές µεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  

7.3.3 Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώµατα σε κοινοπραξία. Σηµαντική επιρροή 

είναι η εξουσία να συµµετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονοµικές και 

επιχειρηµατικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σηµαντική επιρροή συνήθως 

υπάρχει όταν η Βιοκαρπέτ Α.Ε. κατέχει ποσοστό µεταξύ 20% µε 50% των δικαιωµάτων ψήφου µέσω κυριότητας 

µετοχών ή µέσω άλλου είδους συµφωνίας. 
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 

επένδυσης και ελέγχεται για αποµείωση σαν µέρος της επένδυσης. Όταν µια οικονοµική οντότητα του οµίλου 

συναλλάσσεται µε µια συγγενή επιχείρηση του οµίλου, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζηµιές απαλείφονται 

κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση. 

Όλες οι µετέπειτα µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 

αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του οµίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή 

τις ζηµιές οι οποίες δηµιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασµό “(Ζηµιές)/Κέρδη 

συνδεδεµένων εταιρειών” στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της Βιοκαρπέτ Α.Ε. και συνεπώς 

επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσµατα του οµίλου. Αυτές οι µεταβολές περιλαµβάνουν τις µεταγενέστερες 

αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, τις απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις 

αποσβέσεις ή την τυχόν αποµείωση των προσαρµογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Κατά την ενοποίηση µεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της 

συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται µε αποτέλεσµα, για παράδειγµα που προκύπτουν από τη λογιστική 

αντιµετώπιση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα 

ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια του οµίλου. Οποιεσδήποτε µεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια και δεν σχετίζονται µε αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα η διανοµή µερισµάτων ή άλλες συναλλαγές 

µε τους µετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συµµετοχής. Καµιά 

επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. 

Παρόλα αυτά, όταν το µερίδιο ζηµιών του οµίλου σε µια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική 

αξία της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων και οποιοδήποτε άλλων µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων, ο όµιλος 

δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί µε δεσµεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης. 

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάµεσα στον όµιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις απαλείφονται 

κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηθέντες ζηµιές επίσης 

απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζηµιών λόγω µείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από 

την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού. 

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειµένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια µε τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όµιλο. 

7.3.4 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Βιοκαρπέτ Α.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόµισµα και της µητρικής εταιρείας. 
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Κάθε εταιρεία του Οµίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόµισµα και τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αυτής. Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 

συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα κάθε µεµονωµένης οντότητας 

χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες 

συναλλαγές και από τη µετατροπή των υπολοίπων λογαριασµών µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες τέλους χρήσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στο κονδύλι “Λοιπά έσοδα” ή “Λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος 

του κέρδους ή της ζηµίας του αντισταθµιστικού µέσου που τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση και 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα που κατατάσσονται ως διαθέσιµα 

προς πώληση διακρίνονται σε µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µεταβολή του 

αποσβεσµένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές µεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή που σχετίζονται µε µεταβολές στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα, και άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

καταχωρούνται ως µέρος των κερδών ή ζηµιών εύλογης αξίας. ∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως µέρος των κερδών ή ζηµιών από την εύλογη αξία. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων 

που αφορά τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

όλες οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες, 

οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του οµίλου (καµιά από τις 

οποίες δεν έχει νόµισµα σε υπερπληθωριστική οικονοµία), έχουν µετατραπεί σε ευρώ.  

Περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν µετατραπεί σε ευρώ µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που υπάρχουν 

κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Έσοδα και δαπάνες έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του οµίλου µε τις µέσες ισοτιµίες κατά την 

περίοδο αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στις ισοτιµίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες 

µετατρέπονται µε την ισοτιµία κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών.  
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Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν µεταφερθεί στο αποθεµατικό µετατροπής 

ισολογισµού στα ίδια κεφάλαια. 

Η υπεραξία και οι προσαρµογές στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση µιας οικονοµικής 

οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονοµικής οντότητας στο 

εξωτερικό και µετατράπηκαν σε ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος.  

Κατά την ενοποίηση, συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής 

επένδυσης σε εκµεταλλεύσεις του εξωτερικό, καθώς και από δάνεια και άλλα νοµισµατικά µέσα τα οποία έχουν 

καθορισθεί αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Όταν µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό έχει µερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 

είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διάθεσης ή 

πώλησης ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση.  

7.3.5 Πληροφόρηση κατά τοµέα. 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 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. 

 

7.3.6 Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και 

από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες 

κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που 

χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά 

στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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7.3.7 Ενσώµατα πάγια 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο 

κόστος µειωµένο τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Στο κόστος των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων περιλαµβάνεται και το κόστος ανταλλακτικών µερικών τµηµάτων των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το 

κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθηµερινών συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 

την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Κτίρια 50 έτη 

- Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

20 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 έτη 

- Μηχανογραφικός 

Εξοπλισµός 

4 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ισολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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7.3.8  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 

χρόνια.  

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγµατοποιούνται.  

7.3.9 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα δύο. 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαµβάνονται η γη, 

τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον Όµιλο, είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα 

από την εκµίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Ο Όµιλος εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια επένδυση σε 

ακίνητα κατά τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιούνται. Αυτά τα έξοδα περιλαµβάνουν έξοδα που αρχικά 

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου και έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για την 

προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης, ο Όµιλος δεν 

περιλαµβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε όλα 

εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, 

φόροι µεταβίβασης). Το κόστος ενός ακινήτου για επένδυση είναι η ισοδύναµη, τοις µετρητοίς, τιµή. Στην 

περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη 

πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις µετρητοίς, ποσού 

θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) καθ' όλη τη διάρκεια της 

πίστωσης. 

Ο Όµιλος επέλεξε να εµφανίζει τις επενδύσεις σε ακίνητα στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά από την αφαίρεση 

των σωρευµένων αποσβέσεων και απαλλαγµένο από τυχόν ζηµιές αποµείωσης. 
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7.3.10 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας 

∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. 

7.3.11 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της 

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα 

παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που 

αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε 

αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης µε την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης Αξίας». 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 
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Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαµβάνονται  

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 

τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. Ο όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόµενες ως την 

λήξη. 

iv) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία 

αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 

αποτελεσµάτων. 
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που είναι και 

η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση 

όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Μεταγενέστερη Αποτίµηση 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά 

συµµετοχικοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 

των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως 

και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

7.3.12 Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόµενα στο αποσβεσµένο κόστος  

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή 

διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσµένο κόστος, το ποσό της 

ζηµίας επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας 

αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν 
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πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το 

πραγµατικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου θα µειώνεται είτε απευθείας είτε µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας 

θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.  

Ο Όµιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µεµονωµένα για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή συλλογικά για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους. Αν ο Όµιλος προσδιορίσει ότι 

δεν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

που αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία 

αξιολογεί για αποµείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση 

µεµονωµένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης δεν περιλαµβάνονται 

σε συλλογική αξιολόγηση για αποµείωση.  

Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση σχετίζεται 

εξ’ αντικειµένου µε γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης ή ζηµία αποµείωσης που είχε 

αναγνωριστεί προηγουµένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων στον βαθµό που η λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν 

υπερβαίνει το αποσβεσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία αναστροφής της ζηµιάς της αποµείωσης. 

7.3.13 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 

των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των 

γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η 

πώληση και προσδιορίζεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

7.3.14 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι 

ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 
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εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

7.3.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς και 

βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε 

ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

που απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να 

περιλαµβάνονται τα εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

7.3.16 Ίδια Κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της 

Εταιρείας. Έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, 

σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών 

τίτλων της οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. 

7.3.17 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων 

της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 

που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

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 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

και µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο 

για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο µέλλον. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

7.3.18 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

 α)  Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών 

παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των 

εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε 
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βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση 9.14 και καθορίζονται 

χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit 

Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην 

επισυναπτόµενη ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών 

που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα 

κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη 

του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω 

στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται 

σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν 

το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης 

δεν χρηµατοδοτούνται.  

  β)  Κρατικά Ασφαλιστικά Ταµεία 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή 

τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.  

7.3.19 Επιχορηγήσεις 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους 

όρους της επιχορήγησης και 

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και 

αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε 

τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
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7.3.20 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων 

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 

µπορεί να είναι µικρή. 

Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να 

αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν 

βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή 

αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. 

Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε 

για την αποζηµίωση.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση. Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που 

απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση, µε βάση τα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα 

κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την 

παρούσα δέσµευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 

του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους 

οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί. 

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 

έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσµατα. 
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Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 

(α) ∆ικαίωµα αδείας 

Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζοµένων αναγνωρίζονται 

όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιµώµενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της 

αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

7.3.21 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), 

εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος 

συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν ο Όµιλος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.  

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. 

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις” , όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 

καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

7.3.22 Αναγνώριση εσόδων και δαπανών 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονοµική 

οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του Οµίλου. 

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 
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Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των 

αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου το οποίο είναι το 

επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή 

λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 

Όταν µία απαίτηση έχει υποστεί µείωση της αξίας, ο Όµιλος µειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναµένεται 

να ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο του µέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο από τόκους. Έσοδα από 

τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο.  

 

Έσοδα από δικαιώµατα 

Τα έσοδα από δικαιώµατα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα 

µε την ουσία της σχετικής σύµβασης. 

 

Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από τα µερίσµατα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τους 

µετόχους.  

7.3.23 Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για 

λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
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7.3.24 Μισθώσεις 

Η εκτίµηση του κατά πόσο µία συµφωνία περιέχει µία µίσθωση πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της 

συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση µετά την έναρξη της 

συµφωνίας πραγµατοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συµβαίνει: 

● Υπάρχει µεταβολή στους όρους της σύµβασης, εκτός κι αν η µεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 

συµφωνία 

● Ασκείται δικαίωµα ανανέωσης ή συµφωνείται µια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη µισθωτική περίοδο  

● Υπάρχει µια µεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισµένο περιουσιακό 

στοιχείο. 

● Υπάρχει σηµαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

Εάν µια συµφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιµετώπιση για µισθώσεις εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία 

που η µεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) or (δ), και από την ηµεροµηνία της 

ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 

Ο όµιλος ως µισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται 

ουσιαστικά στο µισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία του µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην 

εύλογη αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαµηλότερη, η παρούσα αξία των 

καταβολών µισθωµάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων µισθωµάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το 

µισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως µια υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν 

µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ µέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιµες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρµόζεται σε 

συγκρίσιµα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση µειώνεται 

µε τις καταβολές των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εποµένως οι συµφωνίες µισθώσεων 

όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συµφωνηµένη 

χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου 
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στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης 

αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο. Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η 

συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγµατοποιούνται.  

 

Ο όµιλος ως εκµισθωτής 

Οι µισθώσεις στις οποίες ο όµιλος δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά άµεσα κόστη που βαρύνουν τους 

εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης. 

 

7.4 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης 

αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική 

τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.  

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων 

Αλουµινίου και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 

µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχει την 

εισπραξιµότητα των απαιτήσεων της και αναλόγως ελέγχει εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης τους. Οι πωλήσεις 

γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων, ενώ σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην 

είσπραξη των απαιτήσεων εξετάζεται ο λογιστικός χειρισµός των απαιτήσεων. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα, καθώς και όρια 

υπερανάληψης σε αναγνωρισµένα τραπεζικά ιδρύµατα.  

(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου εξαρτώνται από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Ο 

Όµιλος έχει στο ενεργητικό του έντοκα στοιχεία, τα οποία τοποθετούνται σε επενδύσεις χαµηλού κινδύνου. Ο 

Όµιλος έχει µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και συνεπώς υφίσταται κίνδυνος από 

µεταβολές των επιτοκίων. 

7.5  ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Την 19/11/2012 η εταιρία απέκτησε το 100% της εταιρίας ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ η οποία διαθέτει 2 άδειες 

των 500 KW για την δηµιουργία φωτοβολταικών πάρκων στην περιοχή της Λάρισας, ∆.∆.Κιλελέρ. 

Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι 

εξής:  

Θυγατρικές εταιρίες Έδρα % 
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Συµµετοχή 

1. EXALCO ROMANIA SRL Βουκουρέστι 100% Ολική άµεση 

2. EXALCO BULGARIA AD Σόφια 92% Ολική άµεση 

3. ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

Λάρισα 100% Ολική άµεση 

7.6 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής:  
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Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 60.000.000 σε ασφάλεια 

τραπεζικών δανείων ύψους € 50.000.000. Επί των Φ/Β πάρκων του ΟΜΙΛΟΥ υπάρχουν ενέχυρα ποσού € 

2.550.000, σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων ύψους € 2.460,000. 

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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7.7 Επενδύσεις σε Ακίνητα  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

7.8  Ασώµατες ακινητοποιήσεις  

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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7.9 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις  

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

 

 

7.10 Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς Πώληση  

Η µητρική εταιρία και ο Όµιλος κατέχουν χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία αναγνωρίζονται ως επενδύσεις 

διαθέσιµες προς πώληση και είναι οι ακόλουθες: 

 

Οι παραπάνω επενδύσεις αφορούν συµµετοχές σε µη εισηγµένες εταιρίες, µε ποσοστό µικρότερο του 10%. Οι 

επενδύσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους.  

 

7.11  Λοιπές Μακροπρόθεσµές Απαιτήσεις 

Στο συγκεκριµένο λογαριασµό παρακολουθούνται οι δοσµένες εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. Η κίνηση 

του συγκεκριµένου λογαριασµού έχει ως εξής:  
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7.12 Αναβαλλόµενη φορολογία 

 

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της 

κάθε επιµέρους Εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους Εταιρείας). Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα 

παρακάτω: 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη χρησιµοποίηση των 

φορολογικών συντελεστών που αναµένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του 

Οµίλου κατά την ηµεροµηνία ανάκτησης ή διακανονισµού. Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό εκτιµάται 

ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης 

φορολογίας της µητρικής Εταιρείας, ο φορολογικός συντελεστής χρησιµοποιήθηκε συντελεστής 20%, που 

αναµένεται να εφαρµόζεται στις επόµενες χρήσεις.  

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 (παρ.47) και στο ∆ΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που 

πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2013 αποτελεί “µη διορθωτικό γεγονός” και κατά συνέπεια ο τρέχων και 

αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκαν µε τον ισχύοντα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 φορολογικό 

συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρµογής του νέου συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 31ης ∆εκεµβρίου 

2012, η συµψηφισµένη αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και 

του Οµίλου θα εµφανίζονταν αυξηµένη κατά € 448,28χιλ. περίπου. 
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7.13 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

7.14 Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Πελάτες Εσωτερικού 16.932.364,52 12.514.356,30 16.932.364,52 12.514.356,30
Πελάτες Εξωτερικού 7.855.048,68 9.689.474,63 13.262.254,18 14.678.604,12
Γραµµάτια Εισπρακτέα 93.286,46 278.136,11 93.286,46 278.136,11
Επιταγές Εισπρακτέες 7.448.276,46 13.929.107,27 7.448.276,46 13.929.107,27
Μείον: Προεξοφλήσεις 8.596,79 1.613,21 8.596,79 1.613,21
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 3.654.089,86 3.065.769,86 2.842.885,27 2.469.885,27
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 28.666.289,47 33.343.691,24 34.884.699,56 38.928.705,32

Όµιλος  Εταιρεία

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος προέβη σε αποµείωση απαιτήσεων των θυγατρικών του εξωτερικού 

(άµεσες και έµµεσες συµµετοχές) ύψους € 215.320,00 ενώ όσον αφορά την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ προέβη σε αποµείωση απαιτήσεων € 373.000,00. 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηµατιστεί για συγκεκριµένα υπόλοιπα πελατών που έχουν 

ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική του Οµίλου , για τα περισσότερα από τα οποία ο Όµιλος έχει προσφύγει στα 

δικαστήρια. 
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7.15 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

7.16  Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 

 

Ο συγκεκριµένος λογαριασµός περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, οι οποίες αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κίνηση των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Υπόλοιπο έναρξης 221.400,00 210.000,00 221.400,00 210.000,00
Προσθήκες 182.000,00 93.000,00 182.000,00 93.000,00
Πώληση διαγραφή -177.465,00 0,00 -177.465,00 0,00
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών  
στοιχείων            11.215,00 (81.600,00)       11.215,00           (81.600,00)     
Υπόλοιπο τέλους        237.150,00 221.400,00       237.150,00 221.400,00

Όµιλος  Εταιρεία

 

7.17 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

Οι καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα αφορούν αποκλειστικά σε καταθέσεις όψεως σε USD (δολάρια Αµερικής). 
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7.18 Μετοχικό κεφάλαιο  

7.18.1  Μετοχικό κεφάλαιο  

To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 26.160.000,00 € και διαιρείται σε 21.800.000 κοινές µετοχές µε 

ονοµαστική αξία 1,20 € ανά µετοχή. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού πραγµατοποιήθηκε το 2006 και 

αφορούσε στην κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρµογής γηπέδων και κτιρίων, µε βάση το Ν.3296/2004 

ποσού € 6.433.622,93 καθώς επίσης και µέρους του λογαριασµού «Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν.1828/89»» 

ποσού € 106.377,07.Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είχε ανέλθει σε € 6.540.000,00. 

7.19 ∆ανειακές Υποχρεώσεις  

Οι δανειακές υποχρεώσεις, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες του Οµίλου και τις Εταιρίας έχουν ως εξής : 

 

Τον Ιούνιο του 2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες λήψης οµολογιακού δανείου της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 

ύψους € 50 εκατ. µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού. Η διάρκεια του δανείου είναι 6 

ετής µε περίοδο χάριτος 2 ετών. Το επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε το euribor εξαµήνου +4% περιθώριο. Για το 

παραπάνω δάνειο παραχωρήθηκαν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων του Οµίλου ύψους € 60 εκατ. 
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Επιπρόσθετα η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να διατηρεί επαρκεί κεφαλαιακή επάρκεια, θετικό κεφάλαιο κίνησης 

και λειτουργικά αποτελέσµατα όπως αυτά καθορίζονται από συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Η 

επιµέτρηση των ως άνω χρηµατοοικονοµικών δεικτών θα πραγµατοποιείται σε ετήσια και εξαµηνιαία βάση επί 

των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εκδότριας αρχής γενοµένης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

31/12/2011.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., την 31η ∆εκεµβρίου 2012, η 

εταιρεία δεν βρίσκονταν σε συµµόρφωση µε έναν από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που προβλέπονταν 

στους όρους της σύµβασης του Οµολογιακού της δανείου. Ως συνέπεια του ανωτέρω και σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 74 του ∆ΛΠ 1, η εταιρεία µετέφερε το µακροπρόθεσµο µέρος του Οµολογιακού 

δανείου συνολικού ποσού € 44.087.500 στο κονδύλι Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης.  

Η εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., κατόπιν επικοινωνίας µε τη διαχειρίστρια Τράπεζα του Οµολογιακού δανείου, έλαβε 

επιστολή µε ηµεροµηνία 26/3/2013, στην οποία αναφέρεται ότι οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές συναίνεσαν σε µη 

καταγγελία του ως άνω Οµολογιακού δανείου λόγω προβλέψεως µη τήρησης χρηµατοοικονοµικού δείκτη που 

προβλέπεται στους όρους της σύµβασης του δανείου για την µέτρηση της 31/12/2012.  

7.20 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις – Επιχορηγήσεις   

Οι λοιπές µακροπρόθεσµές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 

7.21 Προµηθευτές 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 
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7.22 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

7.23 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

7.24 Κύκλος Εργασιών  

Η ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2012 & 31/12/2011 έχει ως ακολούθως : 

 

Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2012 & 31/12/2011 έχει ως 

ακολούθως : 
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7.25  Έξοδα ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2012 έχει ως ακολούθως: 

 

 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2011 έχει ως ακολούθως: 

 

 

7.26 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης που αφορούν τα προ-

γράµµατα καθορισµένων παροχών και λοιπά προγράµµατα µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων του Οµίλου 

και της Εταιρείας έχουν ως εξής :  
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  Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) / έσοδα 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

7.27  Λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα  

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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7.28  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου ή της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της. 

 

7.29 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρίας καθώς επίσης και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιριών δεν έχουν 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για 

διαφορές φορολογικού ελέγχου, που έχει αναγνωρίσει η Εταιρεία και ο Όµιλος στις οικονοµικές τους καταστάσεις 

ανέρχεται σε € 310.000,00.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Οµίλου: 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ε∆ΡΑ ΑΝΕΛΕΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2007-2010 
EXALCO ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 2009-2012 
EXALCO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AD ΣΟΦΙΑ 2008-2012 
ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 2012 

Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 

το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2012. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία 

«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 

έγκρισης του ισολογισµού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις 

αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. 

Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
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Για τη χρήση του 2011 για τη µητρική εταιρεία ΕΧΑΛΚΟ εκδόθηκε «Φορολογικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης 

χωρίς επιφύλαξη». Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, το οικονοµικό έτος που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2011 για 

τις ανωτέρω εταιρείες θεωρείται τελικό από πλευράς φορολογικού ελέγχου µετά το πέρας δεκαοχτώ µηνών από 

την από την υποβολή του «Φορολογικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.   

7.30 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το δωδεκάµηνο του 2012 και 2011, του Οµίλου και της 

εταιρείας είναι :  

 

 

7.31  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις θυγατρικές του Οµίλου και οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες 
έχουν εξής:  

 

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των ∆ιευθυντικών Στελεχών για την χρήση 2012 και 2011 ανέρχονται σε € 

532.234,71 και € 555.064,54 αντίστοιχα. 



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012                           
63 

7.32 Φόρος εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

 

7.33 Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  

Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον επιµερισµό των κερδών/(ζηµιών) στο µέσο 

σταθµισµένο αριθµό των µετοχών.  

 

 

 

7.34 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

7.34.1  ∆εσµεύσεις 

 

 Οι δεσµεύσεις του Οµίλου για τις χρήσεις του 2012 και 2011 παρουσιάζονται παρακάτω: 
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7.34.2  Λειτουργικές µισθώσεις 

Ο Όµιλος ως µισθωτής 

Ο Όµιλος µισθώνει ακίνητα και εξοπλισµό για τις λειτουργικές του ανάγκες. Για το σκοπό αυτό συνάπτει 

συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης, τα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα των οποίων έχουν ως εξής: 

 

 

7.35 Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 

Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Ο Όµιλος 

χρησιµοποιεί συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθµίσει την έκθεσή της σε ενδεχόµενες αυξήσεις 

επιτοκίων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα 

ανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγµατεύσιµα 

στην χρηµαταγορά, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος λόγω της φύσης των εργασιών της είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που 

προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ, αλλά και από το RON Ρουµανίας. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως 

προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο 

Όµιλος δεν έχει προχωρήσει στην σύναψη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων µε χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς. 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 

τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου και Ευρώ / Ron.  

Υποθέτουµε ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 πραγµατοποιείται µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / 

∆ολαρίου και Ευρώ / Ron της τάξεως του 2% και 3% αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη µέση 

µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 

ανατιµηθεί σε σχέση µε το ∆ολάριο και το Ron κατά 2% και 3% αντίστοιχα, τότε στο Αποτέλεσµα περιόδου και 

τα Ίδια Κεφάλαια θα έχουµε την παρακάτω επίδραση: 

    ΟΜΙΛΟΣ 
     31/12/2012 31/12/2011 
 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR +3% -3% +3% -3% 

Ισοτιµία RON/€             

Επίδραση στην Καθαρή Θέση από µεταβολή της ισοτιµίας 
EUR σε σχέση µε το RON 

       
(181.203) 

          
181.203  

   
(193.883) 

   
193.883 

                
 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR +2% -2% +2% -2% 
Ισοτιµία 
$/€                 

Επίδραση στην Καθαρή Θέση και το Αποτέλεσµα Περιόδου 
από µεταβολή της ισοτιµίας EUR σε σχέση µε το USD 

        
(10.838) 

            
10.838  

     
(10.628) 

     
10.628  

Η έκθεση του Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο 

των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του 

Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ανάλογη θα ήταν και η επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις 

µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό 

ποσοστό επιτοκίου. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1 % (2011: +1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια 

εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
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 2012 2011 

 € € 

Αποτέλεσµα χρήσης- κέρδη/(ζηµιά) (567.767,36) (542.641,12) 

 

Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 7 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις". Το 

αναθεωρηµένο κείµενο απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε την εύλογη αξία των 

χρηµατοοοικονοµικών µέσων και τον κίνδυνο ρευστότητας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εν λόγω τροποποίηση, 

τα κονδύλια κάθε κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών µέσων του Ισολογισµού, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία, 

θα πρέπει για σκοπούς γνωστοποιήσεων να ταξινοµηθούν στα κάτωθι τρία επίπεδα ανάλογα µε την ποιότητα των 

δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους: 

Επίπεδο 1 : ∆ιαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

Επίπεδο 2 : Τεχνικές αποτίµησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα  

Επίπεδο 3 : Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρίσιµα δεδοµένα της αγοράς : 

 

Όµιλος / Εταιρεία
Ενεργητικό 31.12.2012 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 0,00 0,00 169.640,99 169.640,99
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

237.150,00 0,00 0,00 237.150,00

Σύνολο 237.150,00 0,00 169.640,99 406.790,99

Ενεργητικό 31.12.2011 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 0,00 0,00 169.640,99 169.640,99
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

221.400,00 0,00 0,00 221.400,00

Σύνολο 221.400,00 0,00 169.640,99 391.040,99  
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Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 

Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες 

αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. 

Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποµειωθεί 

σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.  

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί µε κάποια µορφή 

πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τους πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι συνεργάζεται µε αξιόπιστες τράπεζες υψηλής ποιότητας.  

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και 

εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για 

τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία.  

Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ηµερών. Τα κεφάλαια για 

τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό εγκεκριµένων 

δανειακών ορίων από τράπεζες και την δυνατότητα να πωληθούν µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2011 για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής 

: 

 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2012 για τον Όµιλο αναλύεται ως 

εξής: 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα της  

• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους 

• να τιµολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

O Όµιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισµός προς Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων («EBITDA»)» και «Καθαρός δανεισµός προς Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον 

το σύνολο των διαθεσίµων του. Οι δείκτες για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής:  



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012                           
69 

 

7.36 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Οµίλου ή της Εταιρείας. 

 

Λάρισα 26/03/2013 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών & Μέλος του ∆.Σ 

Ο Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου 

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Αθανάσιος Β. Τσιάρας Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου Πρόδροµος Μιχ. 

Παπαδόπουλος 

   
 

Α∆Τ Τ 399021 Α∆Τ ΑΒ 833639   Α∆Τ ΑΗ 763403 

Αρ.Αδ.10041/Α΄τάξης 

Α∆Τ ΑΖ 765728        

Αρ.Αδ.   28309/Α΄ΤΆΞΗΣ 

 

 



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012                           
70 

8 Στοιχεία και Πληροφορίες 1/1-31/12/2012 

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία
ΓΕΜΗ 026532640000
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 10256/31/Β/86/04 Ποσά σε ευρώ
Εποπτεύουσα Αρχή Νοµαρχία Λάρισας 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 75.457.819,89                                 79.620.608,37 74.683.686,48         78.422.289,53        
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Μικτά κέρδη (ζηµίες) 8.005.586,15                                     11.887.598,22 7.288.134,02           11.081.463,93          

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.730.744,31)                                    (1.114.001,53) (3.274.013,07)          (776.186,17)             
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (7.077.577,46)                                    (4.307.392,86) (6.557.064,64)          (3.947.057,53)           

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 26/3/2013 Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (6.959.422,94)              (4.084.194,61)                (6.369.672,21)       (3.758.302,29)        
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Ιδιοκτήτες µητρικής (6.935.014,99)                                  (4.073.273,41) (6.369.672,21)          (3.758.302,29)         
Ορκωτoί Ελεγκτές Λογιστές ∆ηµήτριος Γ. Μελάς ( Α.Μ.ΣΟΕΛ 22001) Μη ελέγχουσες συµµετοχές (24.407,95)                                          (10.921,19) -                        -                        
Ελεγκτική Εταιρία Grant Thornton ΑΕ   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (160.533,95)                                     (49.548,75) -                        -                        
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύµφωνη γνώµη Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (7.119.956,89)            (4.133.743,36)                (6.369.672,21)       (3.758.302,29)      
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι  Οικονοµικές Καταστάσεις www.biokarpet.gr (µητρική εταιρία) και www.exalco.gr (θυγατρική εταιρία) Ιδιοκτήτες µητρικής (7.095.548,94)               (4.122.822,16)                   (6.369.672,21)          (3.758.302,29)         

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (24.407,95)                   (10.921,19)                       -                        -                        
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,3255 -0,1891 -0,2922 -0,1724
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  και αποσβέσεων 580.118,37                 3.217.147,68                  794.693,23            3.275.304,45       

Ποσά σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία 51.762.191,66              51.695.290,62       53.288.457,84       53.079.642,25            
Αποθέµατα 18.114.400,98              18.732.577,23       16.701.940,98       17.360.674,11          
Απαιτήσεις από πελάτες 28.666.289,47              33.343.691,24       34.884.699,56       38.928.705,32          Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 989.223,94                  690.062,65            889.583,53            664.502,65               Λειτουργικές δραστηριότητες
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.490.675,95                2.560.390,06         1.356.358,77         2.370.927,90            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 101.022.782,00 107.022.011,80 107.121.040,68 112.404.452,23 Κέρδη/(Ζηµιές) µετά φόρων (6.959.422,94)            (4.084.194,61)                (6.369.672,21)       (3.758.302,29)      
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 1.969.776,28                49.390.452,50       1.969.776,28         49.390.452,50          Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπές Μακροπροθεσµες υποχρεώσεις 3.482.697,19                4.484.786,15         3.431.788,13         4.420.583,50            Φόρο -118.154,52 -223.198,26 -187.392,43 -188.755,24
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 54.806.959,61              4.873.659,74         54.806.959,61       4.873.659,74            Αποσβέσεις 4.561.119,00 4.581.405,50 4.318.962,62 4.301.746,92
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.045.756,34              13.435.563,95       12.415.183,10       12.852.750,72          Κέρδη και ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες -11.215,00 81.600,00 -11.215,00 81.600,00
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 73.305.189,42 72.184.462,34 72.623.707,12 71.537.446,46 Συναλλαγµατικές διαφορές 62.759,00 26.617,00 0,00 0,00
Μετοχικό Κεφάλαιο 26.160.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού -797.013,01 0,00 -797.013,01 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων εταιρίας 1.592.921,72 8.688.470,66 8.337.333,56 14.707.005,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (β) 27.752.921,72 34.848.470,66 34.497.333,56 40.867.005,77 Προεξόφλησης απαιτήσεων 8.596,79 1.613,21 8.596,79 1.613,21
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (γ) -35.329,15 -10.921,19 0,00 0,00 Αναστροφή προεξόφλησης απαιτήσεων -4.020,27 -20.285,84 -4.020,27 -20.285,84
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (δ)=(β)+(γ) 27.717.592,58 34.837.549,47 34.497.333,56 40.867.005,77 Αποµειώσεις απαιτήσεων 588.320,00 1.166.979,24 373.000,00 1.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 101.022.782,00 107.022.011,80 107.121.040,68 112.404.452,23 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων-Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων -250.256,32 -250.256,30 -250.256,32 -250.256,30

Έσοδα τόκων και συναφή έσοδα -205.404,25 -375.501,63 -60.171,25 -168.327,35

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.558.875,88 3.505.965,60 3.349.861,30 3.276.271,34
Ποσά σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 434.184,36 4.410.743,92 370.680,22 4.375.304,45

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011) 34.837.549,47              38.971.292,81       40.867.005,77       44.625.308,06            
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές  δραστηριότητες:

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (6.959.422,94)              (4.084.194,61)        (6.369.672,21)        (3.758.302,29)           Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 618.176,25 -2.188.097,13 658.733,13 -2.232.766,62

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Μετατροπής Ισολογισµών Θυγατρικών εξωτερικού (160.533,95)                 (49.548,75)            0,00 -                            Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.275.817,59 3.000.265,34 3.792.383,19 3.219.514,01

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011) 27.717.592,58 34.837.549,47 34.497.333,56 40.867.005,77 Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού -287.946,29 2.342.973,27 -213.865,88 2.054.486,42

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 858.445,21 -2.153.196,83 1.116.509,64 -2.430.358,59
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -1.255.587,22 -46.322,28 -1.255.587,22 -46.322,28
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.558.875,88 -3.505.965,60 -3.349.861,30 -3.276.271,34

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ.δραστηριότητες (α) 1.084.214,01 1.860.400,68 1.118.991,78 1.663.586,05

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -4.777.102,93 -2.815.553,77 -4.426.502,72 -2.388.736,98
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 12.952,03 9.087,17 12.952,03 0,00

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -182.000,00 -93.000,00 -182.000,00 -93.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

177.465,00 0,00 177.465,00 0,00

31/12/2012 31/12/2012 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 -185.000,00 0,00
α) Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών 364.806,61 3.732.613,43 Τόκοι που εισπράχθηκαν 154.757,78 209.744,52 9.524,78 2.570,25
β) Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 89.432,49 429.742,54
γ) Απαιτήσεις 0,00 7.557.373,55 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ.δραστηριότητες (β) -4.613.928,12 -2.689.722,07 -4.593.560,91 -2.479.166,73

δ) Υποχρεώσεις 34.870,04 36.182,34 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης                    532.234,71             517.687,35 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.460.000,00 50.000.000,00 2.460.000,00 50.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -47.045.895,60 0,00 -47.045.895,60

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) 2.460.000,00 2.954.104,40 2.460.000,00 2.954.104,40
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.069.714,11 2.124.783,01 -1.014.569,13 2.138.523,72
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.560.390,06 435.607,05 2.370.927,90 232.404,18
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.490.675,95 2.560.390,06 1.356.358,77 2.370.927,90

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆Σ                   Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                   & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΙΑΡΑΣ
                   Α.Τ. Τ 399021                                       Α.Τ. ΑΒ 833639

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

EXALCO AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε    10256/31/Β/86/24 & ΓΕΜΗ 026532640000

Ε∆ΡΑ :5ο ΧΛΜ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28-4-2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΣ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΙΧ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Λάρισα, 26/3/2013

Α.Τ. ΑΖ 765728

Αρ.Αδ.28309/Α΄τάξηςΑρ.Αδ. 10041/Α' τάξης 

Α.Τ. AH 763403

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΑΛΚΟ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

4. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας και των ενοποιηµένων εταιρειών δεν έχει µεταβληθεί.
5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2011. 
6.Επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 60.000.000,00 € σε ασφάλεια των Τραπεζικών
∆ανείων ύψους 50.000.000,00 €. Επί πλέον επί των Φ/Β υπάρχουν ενέχυρα ποσού 2.550.000 € σε ασφάλεια Τραπεζικών δανείων ύψους 2.460.000 €.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.
8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: οµίλου: 303, εταιρείας 289 : (2011:οµίλου:368, εταιρείας:354 )
9. Οι επενδύσεις περιόδου 1/1-31/12/2012 του οµίλου ανέρχονται σε 4.777.102,93 € (2011: 2.815.553,77€ ). 
10. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν σχηµατίσει προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού και για ανέλεγκτες χρήσεις. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από
τις κάτωθι περιπτώσεις είναι:
α. Για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν σχηµατισθεί σωρευτικά προβλέψεις αξίας για τον για την Εταιρία και για τον Όµιλο αξίας €.
β. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις έχουν σχηµατισθεί σωρευτικά προβλέψεις αξίας για τον όµιλο και την εταιρεία 310 χιλ.€.
γ. ∆εν έχουν σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις σύµφωνα µε τις παρ.10, 11, 14 του ΙAS 37.
11.Ο Όµιλος έχει προχωρήσει σε αποµέιωση απαιτήσεων ύψους € 0,588 εκ. (στην εταιρεία € 0,373 εκ.  και στις θυγατρικές  € 0,215εκ.)
12. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος.

    
    
     
    

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Αθανάσιος Βασ.Τσιάρας Αντ/δρος & ∆/νων Σύµβουλος,
Γεώργιος Αντ.Καντώνιας ∆/νων Σύµβουλος, Βασίλειος Αθ.Τσιάρας ∆/νων Σύµβουλος, Γεώργιος Παπαγεωργίου
Εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ, Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ, Ιωάννης
Χατζηευθυµίου Mη εκτελεστικό   Μέλος του ∆Σ,  Βασίλειος  Φλώρος Mη εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ  .

1.Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 παρατίθενται
αναλυτικά στη σηµείωση  7.5. των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων .
2.Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση  7.30.των σηµειώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων.
3.  Πίνακας συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24 (σε Ευρώ)   
     

 
 


