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  H παξνχζα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 θαη 
ηεο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο θαη πεξηιακβάλεη: 
 
 

1. ηηο δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
2. ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
3. ηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
4. ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
5. ηα ζηνηρεία θαη  πιεξνθνξίεο ρξήζεο 1.1.2010 – 31.12.2010 
6. πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005   

 
Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010, 
εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.», θαηά 
ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 29

εο
 Μαξηίνπ 2011. Ζ παξνχζα Οηθνλνκηθή Έθζεζε είλαη αλαξηεκέλε ζην 

δηαδχθηην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.spirou.gr , θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνηήζεσο 
ηεο.   
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Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
(ζχκθσλα λα ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3356/2007) 

  
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» 
 

1. Γεψξγηνο πχξνπ, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
2. πχξνο πχξνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
3. Δπάγγεινο Πνιηφο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 
 
 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ 
 
Δμ φζσλ γλσξίδνπκε: 
α.  Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 
«ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ» γηα ηελ πεξίνδν απφ 1

ε
  Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ Οκίινπ 
θαη ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. 
 
β.  Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο 
επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελνπνίεζε ιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη 
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.   
 
γ.  Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» ηελ 29

ε
  Μαξηίνπ 2011 θαη έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε www.spirou.gr.   
 

 
 
 
 
 
 

Αηγάιεσ, 29  Μαξηίνπ 2011 
 
 

 
 
 

Οη βεβαηνχληεο 
 

Γηψξγνο πχξνπ            πχξνο πχξνπ     Δπάγγεινο Πνιηφο 
 
 
 
Πξφεδξνο                    Γηεπζχλσλ χκβνπινο              Μέινο             

 
 
 
 

http://www.spirou.gr/
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο “ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.” 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 
“ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.” θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ 
εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο εηαηξηθέο 
θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε 
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ 
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε 
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα 
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε 
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.  
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο αιια φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
 

 

Γλψκε 
 
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη 
ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ 

 
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 
πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 
Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2011 

 

 

Χξηζηάθεο Κ. Γξεγνξηάδεο 
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15761 
 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ   

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 1.1.2010 –31.12.2010 
 

Ζ παξνχζα Δηήζηα  Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
ρξήζεσο 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).  Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ 91 /30.4.2007) θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο 
εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  
 
ηελ έθζεζε απηή πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, νη ζπνπδαηφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο 
ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθείκελνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη 
εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
Δηαηξείαο ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο 
σο «Δηαηξεία» ή «ΠΤΡΟΤ») θαζψο θαη ηνπ Οκίινπ ΠΤΡΟΤ ζηνλ νπνίν, πεξηιακβάλνληαη 
πιελ ηεο ΠΤΡΟΤ θαη νη αθφινπζεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο: 
 
α)  ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL A.E.. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα  ζηελ 
νπνία ε ΠΤΡΟΤ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%, 
β)  ALCHEMA Δ.Π.Δ. πνπ εδξεχεη ζηελ Διεπζίλα Αηηηθήο ζηελ νπνία ε ΠΤΡΟΤ ζπκκεηέρεη 
κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 90%, 
γ)  Όκηινο GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. πνπ εδξεχεη ζηελ Θήβα Βνησηίαο ζηελ 
νπνία ε ΠΤΡΟΤ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%, 
ε)  Όκηινο SPIROU AGROSCIENCES LTD. πνπ εδξεχεη ζηελ Λεπθσζία Κχπξνπ ζηελ νπνία 
ε ΠΤΡΟΤ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. 
 
Δπεηδή απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε 
παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά 
δεδνκέλα. Αλαθνξά ζηα κε ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κφλν ζηα 
ζεκεία πνπ έρεη θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ θαιιίηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:    
 
 
Ι. ΔΠΙΓΟΔΙ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 
 

Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του Ομίλου κατά τη χρήση του 2010, ήταν η  βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας  και η αποφυγή επισφαλειών από πελάτες. Επίσης  

συνεχίστηκε η  προσπάθεια συγκράτησης και ορθολογικοποίησηs των εξόδων λειτουργίας,  

της οποίας τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις . Η ζήτηση για τα  

προϊόντα ηνπ Οκίινπ, παξά ηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, παξέκεηλε ζε πςειά   

επίπεδα, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλειαζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν πξσηνγελήο  ηνκέαο 
παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο θαη κε ηελ  γεληθή αξλεηηθή πνξεία ηεο δήηεζεο πνπ 
επηθξάηεζε ζηηο αγνξέο θαηά ην 2010. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαηά ην  2010 αλήιζε 
ζε € 17,36 εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε  6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009.Σν πεξηζψξην κηθηνχ 
θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζε € 7,2 εθαη. απμεκέλν θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 2009. Σα 
ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε € 3,7 εθαη. απφ 
€ 2,2 εθαη. ην 2009 απμεκέλα  θαηά 68%. Οη δεκίεο πξν θφξσλ κεηψζεθαλ θαη αλήιζαλ ζε     
€ -0,13 εθαη. απφ δεκίεο € -1,1 εθαη.. Οη κεηά  θφξσλ δεκίεο αλήιζαλ ζε € -0,8  εθαη. απφ 
δεκίεο  €-0,7 εθαη. ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. 
 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην  2010 αλήιζε ζε € 14,6 εθαη. θαη θπκάλζεθε ζηα 
ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην 2009.Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζε € 4,9 εθαη. 
δειαδή ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2009. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 
απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε € 2,4 εθαη. απφ € 1,7 εθαη. ην 2009 απμεκέλα  θαηά 36%. 
Οη πξν θφξσλ δεκίεο αλήιζαλ  € -0,5 εθαη. απφ δεκίεο € -0,6 εθαη.. Οη κεηά  θφξσλ δεκίεο 
αλήιζαλ € -0,1  εθαη. απφ δεκίεο  €-0,01 εθαη. ην 2009.  
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ΙΙ. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 
  
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο Δηαηξείαο. 
Σελ 30

ε 
Ηνπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο. ηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ε κε αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνχζαλ 20.639.612 κεηνρέο, ήηνη ην 72,57% επί ζπλφινπ 28.438.268 κεηνρψλ.   
 
ην 1

ν
 θαη 2

ν
 Θέκα,  νη  κέηνρνη ελέθξηλαλ  ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο  ρξήζεο 01/01/2009-31/12/2009 ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε,  θαζψο ηελ 
Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη ηελ Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 
ην 3

ν
  Θέκα,  νη  κέηνρνη απάιιαμαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο 

απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο επί ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη δηαρεηξίζεσο, γηα ηελ 
ρξήζε απφ 01/01/2009 έσο 31/12/2009. 
ην 4

ν
  Θέκα, νη  κέηνρνη εμέιεμαλ γηα ηνλ έιεγρν ζηηο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 ηελ ειεγθηηθή 

εηαηξία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Αλψλπκε Δηαηξία Οξθσηψλ Διεγθηψλ 
(.Ο.Λ. α.ε.ν.ε.), κε αξηζκφ κεηξψνπ 125, θαη απφ ηελ σο άλσ εηαηξεία σο ηαθηηθφο ειεγθηή 
 ηνλ θ.Υξηζηάθε. Γξεγνξηάδε (ΑΜ ΟΔΛ 15761) θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή ηνλ κ. 

Γεψξγην Καξακηράιε (ΑΜ ΟΔΛ 15931).  
ην 5

ν
  Θέκα, νη  κέηνρνη απνθάζηζαλ λα κελ δηαλείκεη ε εηαηξεία κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2009. 

ην 6
ν
 Θέκα, νη  κέηνρνη εμέιεμαλ λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηεινχκελν απφ ηνπο :  

1. ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΤΡΟΤ ηνπ ππξίδσλνο, θάηνηθν Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδφο Μαξθφλη αξ. 5, πνπ 
γελλήζεθε ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ ην έηνο 1941, κε ΑΓΣ: X 170764/2003 Σ.Α. N. Δξπζξαίαο, 
ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, σο εθηειεζηηθφ κέινο 
2. ΠΤΡΗΓΩΝA ΠΤΡΟΤ ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθν Νέαο Δξπζξαίαο Αηηηθήο, νδφο Πινπηάξρνπ 
αξ. 24, πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην έηνο 1975, κε ΑΓΣ: Ρ. 016048/1992 Σ.Α. Κεθηζηάο, 
ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, σο εθηειεζηηθφ κέινο  
3. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΛΗΟ ηνπ Ησάλλε, θάηνηθν Παπάγνπ Αηηηθήο, νδφο Γ. Μπιέζζα αξ. 45, πνπ 
γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα Δπβνίαο ην έηνο 1960, κε ΑΓΣ: ΑΕ 086543/2008 Σ.Α. Παπάγνπ, 
ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, σο εθηειεζηηθφ κέινο θαη 
4. ΩΚΡΑΣΖ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ηνπ Παλαγηψηε, θάηνηθν Φηινζέεο Αηηηθήο, νδφο ηεθ. ηξετη 
αξ. 37-39, πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην έηνο 1965, κε ΑΓΣ:  285141/1997 Α.Σ. 
Ακαξνπζίνπ, ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, σο κε εθηειεζηηθφ κέινο.  
5. ΠΛΑΣΩΝΑ ΝΗΑΓΖ ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Αλαζηαζίαο – Πελειφπεο, θάηνηθν Καξλεάδνπ 3, 
πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1962, κε Α.Γ.Σ Υ214686/16.12.2003 Α.Σ πληάγκαηνο, 
ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, σο κε εθηειεζηηθφ κέινο 
Οη σο άλσ εθιέρζεθαλ γηα πιήξε ηξηεηή ζεηεία, απφ  30-6-2010 έσο ηελ 30-6-2013. 
ην 7

ν
  Θέκα, νη κέηνρνη απνθάζηζαλ λα κελ ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ  κε 

ηελ κνξθή δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ. 
ην 8

ν
 Θέκα, νη κέηνρνη απνθάζηζαλ ε εηαηξία λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  Ο αλψηαηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ζα αγνξαζζνχλ είλαη 
2.000.000, ήηνη πνζνζηφ πεξίπνπ 7,03 % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο. Ζ 
αλψηαηε ηηκή κέρξη ηελ νπνία επηηξέπεηαη λα αγνξαζζνχλ νη κεηνρέο είλαη ηξία επξψ (3,00) 
θαη ε θαηψηαηε ηηκή είλαη ηξηάληα ιεπηά (0,30) ηνπ επξψ. Οη αγνξέο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ απφ ζήκεξα  
κέρξη 29-6-2011.  
ην 9

ν
  Θέκα, νη κέηνρνη απνθάζηζαλ φηη δελ ζα δνζνχλ ακνηβέο θαη απνδνρέο ζε κέιε ηνπ Γ 

ην 2010, φπσο δελ δφζεθαλ θαη γηα ην έηνο 2009.  

Σηο 10
ν
  Θέκα, παπαζσέθηκε εμνπζηνδφηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ρεηξηζηεί ηελ 

εθκεηάιιεπζε, αμηνπνίεζε ή πψιεζε ησλ αθηλήησλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξία είηε απηά 
ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη, είηε απνηεινχλ επελδπηηθά αθίλεηα.  
ην 11

ν
  Θέκα, απνθαζίζηεθε ε αλάθιεζε ησλ απφ 30-06-2007 θαη 30-06-2009 απνθάζεσλ 

ησλ Γ ζρεηηθά κε ηελ απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ κε ηελ επσλπκία «GOLDEN 
WEST SEED HELLAS A.Δ.Β.Δ. EΡΔΤΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΟΡΩΝ 
ΠΟΡΑ» θαη «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL Α.Δ.»  ζηελ νινθιήξσζε 
ηεο νπνίαο ζα πξνβεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κηα θαη ε εηαηξία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ 
ηνπο.  
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ην 12
ν
 Θέκα, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο έηζη ψζηε λα κπνξεί 

λα  πξνβεί ζηελ εθκίζζσζε  ππαξρφλησλ αθηλήησλ,   ηελ αλνηθνδφκεζε, αλέγεξζε θαη 
εθκεηάιιεπζε νηθνδνκψλ, θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θιπ. 
ην 13

ν
 Θέκα, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πηζηψζεσο κε αλνηθηφ 

(αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ), κεηαμχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PROHUMAN 
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Αλψλπκε Δηαηξεία» θαη ηεο Αλψλπκεο Σξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.» θαη ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ ζπκβάζεσλ απηήο, απφ ηνλ 
θ. Γεψξγην πχξνπ, σο εγγπεηή, παξέρνληαο ηελ εηδηθή πξνο ηνχην άδεηα, δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 23

α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

ην 14
ν
 Θέκα, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο δαλείνπ, κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PROHUMAN χκβνπινη 
Δπηρεηξήζεσλ Αλψλπκε Δηαηξεία».  
ην 15

ν
 Θέκα, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο ππνγξαθήο ηεο αλσηέξσ ππφ 14. ζχκβαζεο 

δαλείνπ, κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PROHUMAN 
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Αλψλπκε Δηαηξεία», απφ ηνλ θ. Γεψξγην πχξνπ, σο εγγπεηή, 
παξέρνληαο ηελ εηδηθή πξνο ηνχην άδεηα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23

α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

ην 16
ν
 Θέκα, απνθαζίζηεθε   ε ζπλαίλεζε γηα εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε βάξνο 

ηεο εηαηξείαο θαη ππέξ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PROHUMAN χκβνπινη 
Δπηρεηξήζεσλ Αλψλπκε Δηαηξεία», γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζήο ηεο, φπσο πεγάδεη απφ 
ηελ αλσηέξσ  ζχκβαζε δαλείνπ.  
ην 17

ν
 Θέκα, παξαζρέζεθε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο λα ππνγξάςνπλ θαη επηθπξψζνπλ ηα Πξαθηηθά απηήο.  
ην 18

ν
 Θέκα, έγηλε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ  απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αθνχζηεθαλ νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ.   
 
Δπέθηαζε ησλ ζεξκνθεπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ . 

Kαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ιεηηνχξγεζε κέξνο ησλ λέσλ ζεξκνθεπίσλ ηεο εηαηξείαο που 

κατασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην περιοχή της Θ. Ζ πιήξεο  ιεηηνπξγία  

ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεη κέζα ζην 2011.Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ  

επελδχζεσλ στα θερμοκήπια, που είχαν ζαλ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, 

αλακέλεηαη βειηίσζε ησλ κηθηψλ θεξδψλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.  
 
Δκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Σνπξθία.  
Καηά ην 2010, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα πξψηε 
ρξνληά εκπνξηθά αλαπηχζζνληαο ην δηθφ ηεο δίθηπν πσιήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ 
ελζαξξπληηθά.  Ζ Σνπξθηθή αγνξά είλαη ε δεχηεξε ζε κέγεζνο  αγνξά γηα ηνλ Όκηιν κεηά ηελ 
Διιάδα, κε πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, παξνπζηάδεη δε έληνλα αλνδηθή πνξεία. Ο 
Όκηινο αλακέλεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 
 
Οξγάλσζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία   
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 μεθίλεζε ε εκπνξηθή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ηεο Ρνπκαλίαο θαη 
Βνπιγαξίαο. Οη αγνξέο απηέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ εηδηθά ζην  θαιακπφθη θαη ηνλ 
Ζιίαλζν.  Οη πξψηεο πσιήζεηο ζα μεθηλήζνπλ Α ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ν Όκηινο αλακέλεη 
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηα επφκελα ρξφληα. 
 
Γεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ. 
Νέα πξντφληα πξνέθπςαλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, (βακβάθη, ειίαλζνο, θαιακπφθη 
θαη θεπεπηηθά. Σα πξντφληα απηά ζα ηνπνζεηεζνχλ  άκεζα ζε φιεο ηηο  αγνξέο πνπ ν Όκηινο 
απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο θαη ζηηο λέεο πνπ μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνληαη ην 
2010 (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Οπθξαλία).   
 
Πψιεζε θαη επαλακίζζσζε αθηλήηνπ (Sales and lease back) 
 
ηηο 21/01/2010 ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζχκβαζε πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο (sale and lease 
back) κε ηελ εηαηξεία  ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING A.E., ελφο αθηλήηνπ ηεο. ηελ ζπλέρεηα κε ην 
πξντφλ ηεο ζχκβαζεο πξνρψξεζε ζηηο  4  Φεβξνπαξίνπ 2010 ζε απνπιεξσκή ηνπ 
ππνινίπνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ είρε ζπλάςεη κε ηελ Διιεληθή ηξάπεδα. Ζ ηξάπεδα 
κεηά απφ απηά  ήξε ηελ πξνζεκείσζε, πνπ είρε εγγξάςεη σο εγγχεζε, πνζνχ € 5,2 εθαη. ζην 
ζπγθεθξηκέλν   αθίλεην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. πλέπεηα ηνχησλ ήηαλ λα κεησζνχλ νη 
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δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά € 3,0 εθαη. θαη νη  πξνζεκεηψζεηο επί ησλ 
αθηλήησλ ηεο θαηά € 5,2 εθαη.  
To ζπλνιηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε επξψ 1.454.959,13 ην 
νπνίν ζα επηβαξχλεη ηκεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα έσο ηελ ιήμε ηεο (15 έηε). Ζ ρξήζε 2010 
επηβαξχλζεθε κε ην πνζφ ησλ επξψ 149.225,78. 
 
πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «GOLDEN WEST SEED 
HELLAS AEBE» θαη «ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΔΒΔ» 
 
  
Η) Με ηηο απφ 30-06-2010 απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ 
εηαηξηψλ εμνπζηνδνηήζεθαλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απηψλ λα αλαιάβνπλ  θαη 
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο  απνξξφθεζήο ηνπο. 
 
ΗΗ) Με ηηο  απφ 05-11-2010  απνθάζεηο ησλ Γ ησλ αλσηέξσ  ηξηψλ εηαηξηψλ απνθαζίζηεθε , 
νκφθσλα:  
Α) ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ α)  «GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EΡΔΤΝΑ -  ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΟΡΩΝ 
ΠΟΡΑ» θαη β) «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»   
δηα απνξξνθήζεσο απηψλ απφ ηελ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ ΑΔΒΔ», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  78 ηνπ θ.λ.  2190/20 θαη ηνπ Ν.Γ. 1297/1972. 
Β) Οξίζηεθε  σο ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ, ν ηζνινγηζκφο ηεο 30-06-2010 θαη 
Γ) Δμνπζηνδνηήζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ   ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 69 ηνπ θ.λ. 2190/20 ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ησλ 
εηαηξηψλ θαη λα ην ππνβάινπλ   πξνο έγθξηζε ζην  θάζε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
  
ΗΗΗ) Με ηηο απφ 26-11-2010 απνθάζεηο θαη ησλ ηξηψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ εγθξίζεθαλ φιεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπγρψλεπζε, 
θαζψο θαη ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Όια ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ 
(Πξαθηηθά ησλ Γ θαη ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο)  καδί κε ηνλ Ηζνινγηζκφ  
Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηελ Έθζεζε Δθηίκεζεο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ  ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ, ππνβιήζεθαλ ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο πξνο έγθξηζε. 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο καο θνηλνπνίεζε ηηο  κε αξηζκφ 
Πξσηνθφιινπ Κ2-1357/28-12-2010 θαη Κ2-11839/28-12-2010 Αλαθνηλψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε 
ηηο  νπνίεο θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ ε ζπγρψλεπζή ηνπο,   ηα 
Πξαθηηθά ησλ Γ  θαη ην εγθεθξηκέλν  ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Δλ ζπλερεία ε 
αλσηέξσ αλαθνίλσζε εζηάιε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη εληάρζεθε  ζην ππ‟ αξηζ. 
14700/28-12-2010 ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηηο ππ‟ αξηζ. Πξσηνθφιινπ  4 ζρεη. 6849/10 θαη 6400/10 
Αλαθνηλψζεηο ηεο καο θνηλνπνίεζε ηελ Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ,  ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ππ‟ αξηζ.  406/04-02-2011   ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ.  
 
Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ κε  αξηζκφ  Πξσηνθφιινπ 2827/10/26-01-2011 
Αλαθνίλσζε  καο θνηλνπνίεζε ηελ  Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ, ε νπνία ζα εληαρζεί άκεζα ζην ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
ηηο 5-3-2011 Γεκνζηεχηεθε  πεξίιεςεο ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο ζε κία 
εκεξήζηα Οηθνλνκηθή Δθεκεξίδα.   
 
Έλα (1) κήλα κεηά ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε, ζα ππνγξαθεί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ  ε πκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε πγρψλεπζεο, θαη ζα ππνβιεζνχλ  
ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή απφ θάζε εηαηξία ηα πξαθηηθά ηνπ Γ θαη ε πκβνιαηνγξαθηθή 
Πξάμε πγρψλεπζεο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη Καηαρψξηζε. 
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Πξνβιέςεηο 
 
Σν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηελ 1/1/2009 αλεξρφηαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ € 8,4 
εθαη. θαη αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ.: 
 
α. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο € 5,7 εθαη. 
β. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο € 1,0 εθαη. θαη  
γ. Πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο € 1,7 εθάη. 
 
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009  ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε   ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3746/09,  πεξί ξχζκηζεο 
ησλ         ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ, θαηέβαιε ην πνζφ ησλ € 3.45 εθαη. θαη ξχζκηζε εθ‟ άπαμ  ηηο 
ελλέα απφ ηηο δέθα αλσηέξσ επίδηθεο ππνζέζεηο. πλέπεηα ηνχηνπ αληηιφγεζε  ηελ 
ζρεκαηηζζείζα αλσηέξσ πξφβιεςε. Γηα ηελ δέθαηε ππφζεζε, ε νπνία δελ ήηαλ 
ιεμηπξφζεζκε θαη δελ ζπκπεξηειήθζε ζηελ ξχζκηζε, ε Δηαηξεία ζρεκάηηζε  ην 2009 λέα 
πξφβιεςε πνζνχ € 0,87 εθαη.  
 
Σν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηελ 1/1/2010 αλεξρφηαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ € 3,53 
εθαη. θαη αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ.: 
α. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο € 0,87 εθαη. 
β. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο € 1,0 εθαη. θαη  
γ. Πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο € 1,66 εθάη. 
 
ηε ρξήζε ηνπ 2010 ε εμέιημε ησλ πξνβιέςεσλ είρε σο θαησηέξσ:  
α. Ζ πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε δηφηη ε ππφζεζε 
εθδηθάζηεθε ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο  
β. Ζ πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πεξηφδνπ 2004-2009, ρξεζηκνπνηήζεθε ελ 
κέξεη (θαηά πνζφ € 0,7 εθαη.) θαηά ηελ πεξαίσζε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πεξηφδνπ 2004-2006 
θαη ινηπψλ θφξσλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 2007-2010 
παξακέλεη ππφινηπν πξφβιεςεο € 0,3 εθαη.      
γ. Ζ πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο, ιφγσ επαλαμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ 
αλαιψζεθε ελ κέξεη (θαηά πνζφ € 0,56 εθαη.) θαη παξακέλεη ππφινηπν πξφβιεςεο πνζνχ € 
1,1 εθαη.   
 
 
ΙΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΡΗΗ 
 
Ο Όκηινο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδεη ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία,  δεκηνπξγεί ζπλερψο λέα βειηησκέλα πξντφληα. Σα πξντφληα απηά εγγξάθνληαη 
ζηνπο εζληθνχο θαηαιφγνπο  ρσξψλ πνπ είλαη ήδε εκπνξηθά αλαπηπγκέλεο (Διιάδα, Ηζπαλία, 
Σνπξθία) φζν θαη ζε ρψξεο νη νπνίεο είλαη αλαπηπζζφκελεο (Αίγππην, Ηνξδαλία, ανπδηθή 
Αξαβία θιπ).Ζ  εηαηξεία έρεη ινηπφλ ζπλερψο ζηελ δηάζεζή ηεο αμηφινγα πξντφληα κε πςειή 
πξνζηηζέκελε αμία.  
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, ιφγσ θαη ησλ  δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ πνπ απεπζχλεηαη, 
επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο νη θίλδπλνη πνπ 
πξνέξρνληαη απφ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (θπξίσο κεηαμχ επξψ θαη 
δνιαξίνπ) θαη ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηνρεχεη ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο 
δελ ζπλάπηεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Ζ εμσζηξέθεηα πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ, θαη ε κεγάιε γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη,   
θαζψο θαη ε αλειαζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο ζηελ κείσζε ηεο δήηεζεο 
πνπ παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζηελ αγνξά, απνηειεί θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, ηδίσο 
ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 
 
Οη θίλδπλνη ζηηο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο είλαη νη αθφινπζνη : 
 
i) Πηζησηηθφο θίλδπλνο:  Δίλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δεκίαο ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο ζπλαιιαζζφκελνο κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ εθπιεξψζεη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Οη απαηηήζεηο απφ 
πειάηεο πξνέξρνληαη απφ κηα επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 
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πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ζηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 
δεηνχληαη επηπιένλ θαιχςεηο γηα εγγχεζε ησλ απαηηήζεσλ. ηελ Μεηξηθή Δηαηξεία θαη ζηηο  
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ   ν κέγηζηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο αληαλαθιάηαη  απφ ην χςνο ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο Όκηινο γηα λα πξνζηαηεπζεί απφ  πηζησηηθνχο θηλδχλνπο 
απαηηήζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, εμεηάδεη πνιχ πξνζεθηηθά ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηφζν ησλ παιαηψλ πειαηψλ ηνπ φζν θαη θάζε λένπ ζπλεξγάηε 
πνπ επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ θαη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζην 
κεγαιχηεξν κέξνο κε ελέγγπεο πηζηψζεηο. Ζ ζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
αλέξρεηαη ηελ 31/12/2010 ζε 1.111,8 ρηι. € γηα ηνλ Όκηιν θαη 1.100,0 γηα ηελ Δηαηξεία.  
 
ii) Κίλδπλνο απνζεκάησλ: Ο Όκηινο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ δεκηψλ ε απψιεηαο ησλ απνζεκάησλ. Ζ 
εηαηξεία θαη ν Όκηινο ιφγσ ζηηο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο επηξξνήο ησλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ζηελ παξαγσγή, δηαηεξεί απνζέκαηα ζεκαληηθήο αμίαο.  Πξνζπάζεηα ζηηο δηνίθεζεο 
βεβαίσο είλαη ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηα. 
πγθεθξηκέλα έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο 
ξνήο ησλ απνζεκάησλ απφ ηελ παξαγσγή έσο θαη ηελ δηάζεζή ηνπο ζηνλ ηειηθφ πειάηε. 
εκαληηθφο παξάγνληαο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ζα είλαη ζην κέιινλ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε 
ησλ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο ζηαδηαθά δξαζηεξηνπνηείηαη.     Ζ αμία ησλ  
απνζεκάησλ  ηελ 31

ε 
Γεθεκβξίνπ 2010  ήηαλ 14.985  ρηι.€, κεησκέλα θαηά 971 ρηι. € ζε ζρέζε 

κε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009. Ζ δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ε ζπνξνπαξαγσγή 

ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  ν Όκηινο εκπνξηθά, ζα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε 
ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ ηνπ.       
iii) Δχινγε Αμία : Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα δηαζέζηκα, 
ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο εχινγεο 
αμίεο ησλ, ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο.      
iv) Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο: Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη γξακκέο 
ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα δηαηεξεί επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη απνπιεξψλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ 
πιαηζίσλ.   
v) Κίλδπλνο επηηνθίνπ. O φκηινο εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ ηα δάλεηα πνπ έρεη 
ζπλάςεη κε κεηαβιεηφ επηηφθην. Ζ αλάιπζε ζηηο επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή 
ησλ επηηνθίσλ θαηά + - 150 bps (κνλάδεο βάζεο) πνπ θαηά ηελ θξίζε ζηηο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη 
εχινγε θαη ε επίδξαζε αθνξά ζηα απνηειέζκαηα. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη  ηελ 
επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηφδνπ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα κεηαβνιή ηνπ 
επηηνθίνπ ηεο ηάμεο ηνπ +- 1,5 
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vi) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
θπξίσο απφ ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε USD. Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ σζηφζν  είλαη 
πεξηνξηζκέλε δηφηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο  ηφζν κε ηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη κε ηνπο 
πειάηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζην ίδην λφκηζκα. Γελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
ζε μέλν λφκηζκα θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο  θηλδχλνπο εθηηκάηαη σο 
ρακειή. Ζ δηνίθεζε θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο κεηξηθήο παξαθνινπζνχλ δηαξθψο ηνπο 
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ. 
 
 
IV. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ. 
 
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα 
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2010, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε  ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο. Ο Όκηινο εθηφο 
ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ (Γαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ηε ζπγγελή εηαηξεία 
PROHUMAN AE),δελ ζπκκεηείρε θαη  δελ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην κέιινλ ζε θακία 
νπζηψδε ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ε πεξηερνκέλνπ, κε εηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ 
ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ. Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο δελ πεξηέρνπλ εηδηθνχο 
φξνπο θαη ζπλζήθεο. 
 
Σα ππφινηπα ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, θαζψο 
θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, πνπ έρνπλ 
πξνθχςεη απφ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 
έρνπλ σο εμήο:  
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Οη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο απφ ζπγαηξηθέο ήηαλ νη εμήο: 

Απφ «ALCHEMA ΔΠΔ επξψ 167.175,38 (Δκπνξεχκαηα) 

Απφ «GOLDEN WEST MIDDLE EAST ltd.» επξψ 1.848.388,36 (Δκπνξεχκαηα) 

Απφ «GOLDEN WEST BULGARIA OOD» επξψ 110.537,64 (Δκπνξεχκαηα) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πσιήζεηο πξνο ζπγαηξηθέο ήηαλ νη εμήο: 

Πξνο «GOLDEN WEST TOHUMCULUK VE TICARET LIMITED SIRKETI» επξψ  

1.086.191,60 (Δκπνξεχκαηα). 

Πξνο «GOLDEN WEST SEED BULGARIA OOD» επξψ 51.712,16 (Δκπνξεχκαηα). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο ήηαλ νη εμήο: 

Απφ «GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.» επξψ 1.959.053,84 (Δκπνξεχκαηα) 

Απφ «ALCHEMA ΔΠΔ» επξψ 408.768,90 (Δκπνξεχκαηα) 

Aπφ «GOLDEN WEST SEED BULGARIA OOD» επξψ 212.678,88 (Δκπνξεχκαηα). 

Απφ «GOLDEN WEST TOHUMCULUK VE TICARET LIMITED SIRKETI» επξψ  

1.307.251,68 (Δκπνξεχκαηα). 

Απφ «GOLDEN WEST MIDDLE EAST ltd.» επξψ 1.626.795,18(Δκπνξεχκαηα) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ζηηο  ζπγαηξηθέο ήηαλ νη εμήο: 

Πξνο «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL A.E.» επξψ 1.206.476,65 

(Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) 

Σελ 30/06/2009 ππνγξάθεθε δαλεηαθή ζχκβαζε  κε ηελ ζπγγελή εηαηξεία PROHUMAN 

AE ε νπνία δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. To ππφινηπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο  

ζηηο 31/12/2010 αλέξρνληαλ η ζε € 3.042.531,49.  

 

 
V. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ  
 
Οη πσιήζεηο  ζπφξσλ εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά  ην 2010. Δηδηθά 
νη πσιήζεηο ζπφξσλ βακβαθηνχ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο αγνξέο πνπ ν 
Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ αχμεζε εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ +20% ζε ζρέζε κε ην 
2010.ηελ Διιεληθή αγνξά, εθηηκνχκε φηη νη πσιήζεηο ησλ ζπφξσλ θεπεπηηθψλ θαη ησλ 

ζπνξνθχησλ, θαζψο θαη ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ ζα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 

2010.  

Οη αγνξέο ησλ ρσξψλ ζηηο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ φπνπ ν Όκηινο 
δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα ζπλερίζνπλ λα θηλνχληαη αλνδηθά θαη αλακέλεηαη αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηηο αγνξέο απηέο.  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο,  παξαηεξείηαη στην Ελλάδα, μία 

γεληθφηεξε πηψζε ηεο δήηεζεο ζρεδφλ ζε φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο . Παξά ηελ 
αξλεηηθή απηή εμέιημε, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, εθηηκάηαη φηη ε δήηεζε 
γηα ηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ, θαη γεληθφηεξα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο,   παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθή αλειαζηηθφηεηα θαη  εθηηκάηαη φηη δελ ζα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ην γεληθφηεξν 
θιίκα. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά, φπσο θαίλεηαη ήδε απφ ηελ εμέιημε ηνπ γεσξγηθνχ 
εηζνδήκαηνο θαηά ην 2010, φηη ν θιάδνο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο φπνπ νη εηαηξείεο ηνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή  αλάπηπμε ηα επφκελα ρξφληα .     
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VI. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (Άξζξν 2, παξ. 2 Ν. 3873/2010) 
 
Ωο  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, αξρψλ θαζψο θαη ησλ 
κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα δηνηθείηαη κία εηαηξία, 
πηνζεηψληαο  κία δηάξζξσζε ηέηνηα, πνπ λα ηελ θαζηζηά δηαθαλή πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, 
λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άκεζα επεξεαδφκελσλ απφ ηε ιεηηνπξγία 
ηεο θαη λα δηαζθαιίδεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο, έηζη ψζηε ηειηθψο λα 
επηηεπρζεί ε καθξνπξφζεζκε επηηπρία θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ πνπ ηελ 
εθαξκφδνπλ.  
 
1. Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
1.1 Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  
 ηε ρψξα καο δελ πθίζηαληαη πιείνλεο ηνπ ελφο επξέσο απνδεθηνί Κψδηθεο Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΓ) πνπ λα ζεζπίδνπλ πξφηππα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο γηα 
ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο, έιιεηςε ε νπνία δηαθνξνπνηεί ηελ Διιάδα απφ ηηο άιιεο ρψξεο-κέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαζηζηά πην δχζθνιε ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ειιεληθψλ 
εηαηξεηψλ κε ηηο επηηαγέο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή 
δηαθπβέξλεζε. 
Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη  αλαπηπρζεί θπξίσο 
κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ φπσο ν λ. 3016/2002 πνπ επηβάιιεη ηελ 
ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ  εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε 
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηελ ζέζπηζε θαη ηελ ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 
πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ θαη άιια πην πξφζθαηα 
λνκνζεηήκαηα ελζσκάησζαλ ζην ειιεληθφ δίθαην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ, 
δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν λ. 3693/2008 πνπ επηβάιιεη 
ηελ ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο φζνλ 
αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κίαο εηαηξείαο θαη ν λ. 3884/2010 πνπ 
αθνξά ζε δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ 
πξνο ηνπο κεηφρνπο θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο κίαο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σέινο ν πιένλ 
πξφζθαηνο λφκνο 3873/2010 ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ ππ‟ αξηζ. 
2006/46/EC Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ σο 
ππελζχκηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη απνηειψληαο 
ηαπηφρξνλα ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ. 
Ζ Δηαηξεία καο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαηά ηα 
αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ (ηδίσο θ.λ. 2190/1920, 3016/2002 θαη 
3693/2008), νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν νηνπδήπνηε Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπληζηνχλ (νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο) έλαλ άηππν ηέηνην Κψδηθα 
H δηακφξθσζε ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο αθελφο κελ ζα 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ελζσκαηψλεη ηηο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο σο 
άλσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη αθεηέξνπ ζα πηνζεηεί πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 
ζπλάδνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο κε ζηφρν ηελ 
πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο, 
απαηηεί κηα εμεηδηθεπκέλε, κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή εξγαζία, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε θαη 
πηνζέηεζε ελφο άξηηνπ, κε βάζε ηηο σο άλσ παξακέηξνπο θεηκέλνπ. 
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη κε ζθνπφ ηελ  πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο καο κε ηηο 
επηηαγέο ηνπ λ. 3873/2010, ε Δηαηξεία καο δειψλεη αθελφο κελ φηη θαηά ην παξφλ ρξνληθφ 
ζηάδην πηνζεηεί σο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΓ) ηνλ γεληθά (θαη κνλαδηθφ κέρξη 
ηψξα) επξέσο απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ 
χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) (δηαζέζηκν ζην 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) ζηνλ νπνίν Κψδηθα δειψλεη 
φηη ππάγεηαη, αθεηέξνπ δε φηη  αλ,  εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2011 πξνβεί απηνβνχισο 
ζηελ δηακφξθσζε, πηνζέηεζε θαη απνδνρή ηνπ δηθνχ ηεο Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
κε βάζε ηηο σο άλσ δηαπηζηψζεηο , παξαδνρέο θαη απαηηήζεηο θαη κε γλψκνλα ηελ πξνψζεζε 
ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ 
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ηεο, ζα ην αλαθνηλψζεη θαη παξάιιεια ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Κψδηθα, φπσο απηφ 
νξηζηηθνπνηεζεί ζ‟ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.spirou.gr).   
Μέρξη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ε παξαπνκπή ζα ιακβάλεη ρψξα ζηνλ Κψδηθα ηνπ 
ΔΒ. 
1.2 Δμαηξέζεηο  απφ ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η  
Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη θαη‟ αξράο κε ηελ παξνχζα δήισζε φηη εθαξκφδεη  ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο (θ.λ. 2190/1920, λ. 3016/2002 θαη λ. 3693/2008) νη νπνίεο 
δηακνξθψλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί νηνζδήπνηε Κψδηθαο 
Δηαηξηθήο  Γηαθπβέξλεζεο, εθαξκνδφκελνο απφ Δηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 
Οη ελ ιφγσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ σο άλσ Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ΔΒ) ζηνλ νπνίν ε Δηαηξεία ππάγεηαη , πιελ φκσο ν ελ ιφγσ Κψδηθαο 
πεξηέρεη έλαλ θαηάινγν εμαηξνχκελσλ Πξαθηηθψλ (Παξάξηεκα Η) νη νπνίεο δελ απνηεινχλ 
«δηαηάμεηο» γηα ηηο κηθξφηεξεο εηζεγκέλεο, φπσο ε δηθή καο, θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη 
ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε ηεο κε ζπκκφξθσζήο  καο κε απηέο, αθνχ ζπκκνξθσλφκαζηε κε ηηο 
γεληθέο αξρέο απηνχ, πξνπζαζψληαο παξάιιεια λα εθαξκφζνπκε πιήξσο ηηο εηδηθέο 
πξαθηηθέο, φπνπ απηφ δελ απαηηεί ρξφλν θαη θφζηνο.  Οη εμαηξνχκελεο Πξαθηηθέο γηα ηηο 
νπνίεο ε εηαηξία καο δελ νθείιεη ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε κε ζπκκφξθσζεο  είλαη νη 
εμήο: 

 Ιζνξξνπία εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ 
 Δηδηθή Πξαθηηθή Α.ΗΗ (2.2): Σν Γ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
εθηειεζηηθά κέιε. 

 αθήο δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ απφ εθείλεο ηνπ 
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ  
 Δηδηθή Πξαθηηθή Α.ΗΗΗ (3.1): ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ απφ 
εθείλεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζα πξέπεη λα ζεζπίδεηαη ξεηά απφ ην Γ, λα 
δηαηππψλεηαη γξαπηψο θαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεηφρνπο. Σν ίδην ζα πξέπεη λα 
ηζρχεη θαη γηα ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν.  

 Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ  
Δηδηθή Πξαθηηθή Α.VΗΗ (7.1): Σν Γ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε 
εθηειεζηηθφ κέινο, ειιείςεη αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

 Μέγεζνο ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ  
Δηδηθή Πξαθηηθή Α.V (5.5): ε επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ ζα πξέπεη λα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε. 
Δηδηθή Πξαθηηθή Β.Η (1.4): ε επηηξνπή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηξηκειήο. 
Δηδηθή Πξαθηηθή Γ.Η (1.6) γηα ηελ επηηξνπή ακνηβψλ : ε επηηξνπή ακνηβψλ ζα πξέπεη 
λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε. 

 Δπνπηεία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 
παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ  
Δηδηθή Πξαθηηθή Β.Η (1.5): Να αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθή γηα ηελ πξφζιεςε 
εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα 
επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο.  

 Πιεξνθνξίεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζηελ Αγγιηθή 
Δηδηθή Πξαθηηθή Γ.ΗΗ (2.3): Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ ησλ κεηφρσλ ζα πξέπεη 
λα είλαη κεηαθξαζκέλε ζηελ αγγιηθή, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηνθηεζηαθή 
δηάξζξσζε ηεο εηαηξίαο θαη είλαη νηθνλνκηθά εθηθηφ. 
Δηδηθή Πξαθηηθή Γ. ΗΗ (2.1): Οη ππνρξεψζεηο απηήο ηεο εηδηθήο πξαθηηθήο γηα 
δεκνζίεπζε ζηελ αγγιηθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηελ 
πξφζθιεζε ηεο Γ, εθαξκφδνληαη εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηνθηεζηαθή 
δηάξζξσζε ηεο εηαηξίαο.  

 
 
2. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
2.1 χλζεζε θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Γ 

Σν Γ ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο απνηειείηαη απφ 
ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή  πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 
Δηαηξίαο γηα ηξίρξνλε ζεηεία πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή 

http://www.spirou.gr/


ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ   

Πεξηφδνπ απφ 1
ε
   Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31

ε
  Γεθεκβξίνπ 2010 

 16 

πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα πεξάζεη ηελ ηεηξαεηία 
θαη  ηα νπνία κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα 
απνθαζίδεη θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε Γηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη 
ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ Δηαηξία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ κε εμαίξεζε εθείλα πνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ή κε ην θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ην απαηηεί ν λφκνο, ην 
Καηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, θαηφπηλ Πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 
ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ. Σν Γ   κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο ηεο 
Δηαηξίαο, θείκελν είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή 
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ 
παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ‟ απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ πκβνχισλ, 
νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ πκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
πκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ απφ ην Νφκν ή ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία θαη 
πιεηνςεθία. 
 Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά 
ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ 
αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα 
πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο 
ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Aληίγξαθα πξαθηηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξηζήο 
ηνπο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 
ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν εγγξάθσο λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ 
απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο 
αλάζεζεο. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε πκβνχινπ, επηβάιιεηαη ζηνπο πκβνχινπο 
πνπ απνκέλνπλ, εθ‟ φζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα 
ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη γηα 
έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ 
πκβνχινπ πνπ εθιέρηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο αθφκε θαη αλ ε εθινγή 
ηνπ δελ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 
2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 Σν ηζρχνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηα 
αθφινπζα κέιε: 

1) ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΤΡΟΤ ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
(εθηειεζηηθφ κέινο) 

2) ΠΤΡΗΓΩΝΑ ΠΤΡΟΤ ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
(εθηειεζηηθφ κέινο) 

3) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΛΗΟ ηνπ Ησάλλε, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθηειεζηηθφ 
κέινο) 

4) ΩΚΡΑΣΖ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ηνπ Παλαγηψηε, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
(αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

5) ΠΛΑΣΩΝΑ ΝΗΑΓΖ ηνπ Γεκεηξίνπ,  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  (αλεμάξηεην  
κε εθηειεζηηθφ κέινο) 
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Σν σο άλσ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 2009 θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη 

ηξηεηήο,  ηζρχνπζα  κέρξη ηελ 30-6-2012. 
Σα ζπλνπηηθά βηνγξαθηθά  ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

1. Ο Γεψξγηνο πχξνπ γελλήζεθε ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ ην έηνο 1941. Δίλαη πηπρηνχρνο 
ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην 
USDAVIS ησλ Ζ.Π.Α. 
2. Ο  ππξίδσλ πχξνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην έηνο 1975. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ 
Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ .  Δξγάδεηαη ζηελ εηαηξία  απφ ην 1997.   
3. Ο Δπάγγεινο  Πνιηφο  γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα Δπβνίαο ην έηνο 1960.  Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο 
Αλψηαηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο θαη εξγάδεηαη ζηελ εηαηξία σο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο απφ 
ην 2000. 
4. Ο σθξάηεο Λακπξφπνπινο, γελλήζεθε ζηελ  Αζήλα ην έηνο 1965 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο 
Ννκηθήο ρνιήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 
Αζελψλ.   
5. Ο Πιάησλ Νηάδεο  γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1962 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο  
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ.   
 
3. Δζσηεξηθφο έιεγρνο – Δπηηξνπή Διέγρνπ- Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 
 
3.1  Δπηηξνπή Διέγρνπ 
Ζ επηηξνπή ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. 
 
α. σθξάηε Λακπξφπνπιν ηνπ Παλαγηψηε   
β. Πιάησλ Νηάδε ηνπ Γεκεηξίνπ 
 
3.2  Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
H εηαηξεία ε νπνία είλαη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πξσηνπφξν αιιά 
θαη απαηηεηηθφ ρψξν απηφ ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο. Ωο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη ε 
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 
ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ έσο ηελ  δηάζεζε απηψλ. Γηάθνξνη θίλδπλνη 
παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 
Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ειέγρσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ 
εληνπηζκφ θαη  αληηκεηψπηζε ησλ  θηλδχλσλ θαη ηελ ζπκκφξθσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ Οκίινπ κε ηηο ζσζηέο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο  πξαθηηθέο. Σν φξγαλν πνπ 
επηκειείηαη θαη επνπηεχεη ηνπο κεραληζκνχο ειέγρσλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε 
Δπηηξνπή Διέγρνπ.     
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 
απαζρνιεί έλαλ ειεγθηή πιήξνπο απαζρφιεζεο, δηεμάγεηαη  δε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
ειέγρνπ ην νπνίν πεξηέρεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ 
ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επνπηεχεηαη απφ ηελ επηηξνπή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   
Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ιακβάλεη γλψζε 
φισλ ησλ εγγξάθσλ, αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, βηβιίσλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο 
Δηαηξείαο θαη επηδηψθεη ηελ ζπλερή ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζνχλ 
φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ 
κέγηζηε δηαζθάιηζε γηα ηελ ζχληαμε έθζεζεο, ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο 
ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Ο 
παξαπάλσ έιεγρνο δελ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
αθνινπζνπκέλσλ πνιηηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο, ηα 
νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν  ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο.   
Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν επηιέγνληαη δηαθνξεηηθέο 
πεξηνρέο ειέγρνπ. ε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν φκσο ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη α) ε  
ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη β) νη ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ Δμππεξέηεζεο 
Μεηφρσλ θαη  Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3016/2002. 
Δηδηθφηεξα ε Δηαηξεία έρεη νξίζεη θαη παγίσο αθνινπζεί θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη θαη ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ απιψλ θαη ελνπνηεκέλσλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ. 
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1. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο  ηθαλέο λα 
δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη εηζβνιήο επηθίλδπλνπ ινγηζκηθνχ. 
2.Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη θνηλέο δηαδηθαζίεο 
ελνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 
3. Καηάξηηζε αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
.Οη απνθιίζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  παξαθνινπζνχληαη θαη αηηηνινγνχληαη ζε κεληαία 
βάζε.   
4.Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ   πξνζεζκίεο 
νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη νξηζκφ ππεπζχλσλ γηα θάζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη.  
3.3 Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 
ζχληαμεο ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
Ο „Όκηινο έρεη αλαπηχμεη κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κέζα απφ αθνινπζνχκελεο 
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
κεγεζψλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα βαζηθά πεδία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξίζεηο 
κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία πξνυπνινγηζκψλ 
θαη ζηνηρεηνζεηνχληαη πιήξσο νη ηπρφλ απνθιίζεηο.    
3.4  Λνηπά δηαρεηξηζηηθά ε επνπηηθά φξγαλα ε επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο 
Σελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν δελ πθίζηαληαη άιιεο επηηξνπέο, επνπηηθά ε δηαρεηξηζηηθά 
φξγαλα. 
 
4. Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 
4.1 Σξφπνο θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη βαζηθέο εμνπζίεο απηήο 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, είλαη ην αλψηαην φξγαλν απηήο θαη 
δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο 
δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκνδία λα απνθαζίδεη γηα: α) ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ, β) αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γ) εθινγή κειψλ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, δ) εθινγή ειεγθηψλ, ε) έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζη) 
δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, δ) έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, 
κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη ζ) δηνξηζκφ 
εθθαζαξηζηψλ. 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: α) Οη θαηά ην άξζξν 5 
παξάγξαθνο 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ  πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απμήζεηο 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη επηβαιιφκελεο απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, β) Ζ θαηά 
ην άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνχ εθινγή πξνζσξηλψλ ζπκβνχισλ, ζε αληηθαηάζηαζε 
παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν γελνκέλσλ εθπηψησλ θαη γ) Ζ θαηά ην 
άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 απνξξφθεζε αλψλπκεο εηαηξίαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξία πνπ 
θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πάληνηε κέζα ζην πξψην 
εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε 
έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν.  

Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη ε Γεληθή πλέιεπζε εθηφο ηεο έδξαο ηεο 
Δηαηξίαο, ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ εκεδαπή, κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ 
Δκπνξίνπ. Ζ άδεηα απηή δελ απαηηείηαη φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 
θαλείο κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ ιήςε 
απνθάζεσλ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη εθείλεο 
πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
νξηδφκελε γηα ηελ ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. 
Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο 
ηεο δελ ππνινγίδνληαη. 

Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ, ην νίθεκα, 
ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, 
θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζα 
κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο , 
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απηνπξνζψπσο ή δηα αληηπξνζψπνπ. Ζ πξφζθιεζε  ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο θαη δεκνζηεχεηαη σο εμήο : 
α)  ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16-1-1930 Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο «Πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», β)  ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα 
πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε 
θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 
3757/1957, φπσο ηζρχεη, γ) ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, πνπ πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,  θαη  δ) ζε κία 
εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε κία εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ 
νπνίν ε Δηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. Δμαηξεηηθά αλ ε Δηαηξία εδξεχεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε κία 
εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε κία εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ έδξα ηεο λνκαξρίαο, ζηελ 
νπνία ππάγεηαη ε Δηαηξία. 
 Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξσλ εκεξψλ ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη  Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη πξν είθνζη 
(20) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ ζηηο άιιεο εθεκεξίδεο. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ 
Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ. 
 Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο, δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 
ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απην Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε 
απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ 
εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δάλ δελ ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη 
επαλαιεπηηθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο 
πνπ καηαηψζεθε, κε πξφζθιεζε δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ. Ζ επαλαιεπηηθή απηή 
πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 
εθπξνζσπείηαη ζ' απηή. 
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη κε  απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ 
εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. Δμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 
ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπνχληαη ζ‟ 
απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α) κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, β) 
κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ηεο εηαηξίαο, γ) αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
κεηφρσλ, δ) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ  ή επηβαιιφκελεο απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή 
γελφκελε κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ε) κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζη) έθδνζε 
δαλείνπ κε νκνινγίεο, δ) κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ε) ζπγρψλεπζε, 
δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη ζ) 
παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Οη απνθάζεηο γηα 
ηα ζέκαηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ‟ απηή. 

Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε 
ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 
απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ καηαηψζεθε, πνπ πξνζθαιείηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή πλέιεπζε, βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 
εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ‟ απηήλ 
ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη δεχηεξε επαλαιεπηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ καηαηψζεθε, πνπ 
πξνζθαιείηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή Γεληθή 
πλέιεπζε, βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ‟ απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ή φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά 
απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ  
δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα, 
πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη 
ζηε πλέιεπζε ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα 
ηεο. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
4.2 Γηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηξφπνο άζθεζήο ηνπο 
Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ 

Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δηθαηψκαηά ηνπο, κφλν κε 
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε. 

ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε 
είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα 
πξνηίκεζεο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή 
ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθάζηζε 
ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε απφ έλα κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα 
νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή 
ηπρφλ παξάηαζε απηήο, νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα 
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 11 ηνπ ΚΝ. 2190/1920 ρξνληθά φξηα. 

Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ λα 
δεζκεχζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2396/1996, φπσο ηζρχεη θαη λα 
θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηεο Α.Δ.  ¨ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ¨ 
(πξψελ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ ).   ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ 
θαη απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηφ. 

Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα 
αληηπξνζσπεπζνχλ ζ’ απηήλ απφ πξφζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα. 

Οη παξαπάλσ βεβαηψζεηο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ 
αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαζέηνληαη ζηελ Δηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
Λνηπά δηθαηψκαηα κεηφρσλ 

ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα 
ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο, πνπ λα 
κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε 
ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε 
αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κία θνξά κφλν ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα φια ή νξηζκέλα 
ζέκαηα ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ, εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Ζ κεη‟ αλαβνιή Γεληθή 
πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ 
δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζ‟ απηήλ δε κπνξνχλ λα 
κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/20. 
 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξία πέληε (5) 
νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη 
ππνρξεσκέλν: α) λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηε ηειεπηαία 
δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ εηαηξία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιίνπ ή ηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή ηεο 
εηαηξίαο ζηα πξφζσπα απηά, ή θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα θαη β) λα παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ 
ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα 
ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, 
αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 
 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαη εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ζ‟ απηνχο θαηά ηε Γεληθή 
πλέιεπζε , ή αλ πξνηηκάεη, πξηλ απφ απηή ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα νπζηψδε 
απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε, ζρεηηθά κε ην βάζηκν ή κε ηεο 
αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 
ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, κε απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ. 

ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 
 Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην αξκφδην 
Γηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ 
πηζαλνινγείηαη, φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 
ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη πξάμεηο πνπ 
θαηαγγέιινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε 
ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία 
ηειέζηεθαλ. 

Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην θαηά ηελ 
πξνεγνπκέλε παξάγξαθν αξκφδην Γηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 
ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ, φηη ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο 
επηβάιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε κεηνςεθία 
πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. 
 
 
 
ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑKΣΙΚΗ 
ΓΔΝΙΚH ΤΝΔΛΔΤΗ (Καηά ην άξζξν 11

α
 Ν. 3371/2005 ζε ζπλδηαζκφ κε ην άξζξν 4 

παξ. 7 & 8 Ν. 3556/2007) 
 
Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζηνλ πνζφ ησλ  Δπξψ 8.531.480,40  
δηαηξνπκέλνπ ζε 28.438.268  κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο  30 ιεπηψλ ηνπ Δπξψ εθάζηε.  Όιεο 
νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν 
«Υεκηθψλ».  Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 
 
Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη 
πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.   
 
εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 
9 έσο 11 ηνπ Ν. 3556/2007 
Ο θ. Γεψξγηνο πχξνπ θαηέρεη κε εκεξνκελία 31/12/2010 πνζνζηφ 59.36% ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 
Καλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00 % ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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Μεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.    
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα 
ειέγρνπ. 
 
Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ 
απνξξέεη απφ ηε κεηνρή ηεο. 
 
πκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη εάλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο 
ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ 
ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο απηέο. 
 
Καλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 
Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ. Ν. 
2190/1920. 
 
Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ 
κεηνρψλ ε ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 
Σν Γ.. ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ 
κεηνρψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
i.  ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. Σνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο φπνπ νξίδνληα ηα αθφινπζα: 
 
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
ηεο εηαηξίαο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 
δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο 
κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ 
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία θαη β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε 
νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ πην πάλσ απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο, ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ 
εμνπζία απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε 
απφθαζή ηεο πνπ ππφθεηηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο 
αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. 
3.Καη‟ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο 
εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε γηα 
ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη πάληα, απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 
ιακβαλνκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εμαηξεηηθήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο. 
4.Οη απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 
ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
 
ii. ζε πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 13§9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (ρνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 
επί κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο –stock options).  
Καηά ην 2010 δελ παξαρσξήζεθαλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ( 
stock options) ζηελ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
iii. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 
φπνπ πξνβιέπεηαη φηη νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμίσλ Αζελψλ  εηαηξείεο κπνξνχλ, κε 
απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο κέζσ ηνπ 
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Υξεκαηηζηήξην Αμίσλ Αζελψλ  κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο.  Γελ 
ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30.06.2010 νκφθσλα θαη πακςεθεί απνθάζηζε φπσο ε 
εηαηξεία πξνρσξήζεη ζε αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ έσο ηελ 29/06/2011. H εηαηξεία απφ 
30.06.2010 έσο ζήκεξα δελ έρεη αγνξάζεη  ίδηεο κεηνρέο. Ζ εηαηξεία ην παξαπάλσ δηάζηεκα 
πνχιεζε 27.157 ίδηεο κεηνρέο ηηο νπνίεο θαηείρε. πλνιηθά ε εηαηξεία θαηέρεη  112.901  ίδηεο 
κεηνρέο αμίαο αγνξάο € 259.492,20.  
 
εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο  Δηαηξείαο πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγνπλ ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο, 
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ε ιήγνπλ ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 
 
πκθσλίεο κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε κε ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πεξί 
απνδεκίσζεο 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην 
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  
παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο 
ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
 
 
 
 
 
 
 

Αζήλα       29   Μαξηίνπ 2011 
Γηψξγνο πχξνπ 

Πξφεδξνο 
 
 
 

ΑΓΡΟΣΗΚΌ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ ΑΔΒΔ 
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ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΡΗΗ  01.01.2010 – 31.12.2010  

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ   

 
 

                                                                                                                                            

 Καηάζηαζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο   (Δηαηξεία – Όκηινο) 

 Καηάζηαζεηο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Δηαηξεία – 
Όκηινο) 

 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Δηαηξεία – Όκηινο ) 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

 Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005 
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Οη ζεκεηψζεηο Νν 1 έσο 27 πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
Α.    Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία  
 
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1987 απφ ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο “πχξνο πχξνπ 
ΔΠΔ - Αγξνηηθφο Οίθνο” ζε Α.Δ. κε ηελ επσλπκία “Αγξνηηθφο Οίθνο πχξνο πχξνπ Α.Δ.Β.Δ.” 
(ΦΔΚ 1924/3.7.1987). Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 30/6/1996 (ΦΔΚ 
6986/1.1996) έγηλε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ζε “Αγξνηηθφο Οίθνο πχξνπ Αλψλπκε Δκπνξηθή 
θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία”. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί έσο ηελ 31.12.2037.  
 
Ζ Δηαηξεία έρεη έδξα ην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 15417/06/Β/87/14. Σα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη ζηελ 
νδφ Μαξθφλη 5, ζην Αηγάιεσ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο , ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 
 
α) Ζ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ, ε πξνκήζεηα απφ ην εζσηεξηθφ, ε παξαγσγή θαη ε εκπνξία 
ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θπηηθψλ εηδψλ, φπσο ζπφξσλ, 
θπηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπο, γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 
θαη εξγαιείσλ, εηδψλ άξδεπζεο θαη θεπνπξηθήο, πξντφλησλ αεξνςεθαζκνχ θαη αεξνιίπαλζεο 
θαη γεληθά θάζε είδνπο γεσξγηθψλ εθνδίσλ. 
 
β) H ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ππαίζξηα ή ζε ζεξκνθήπηα θαιιηέξγεηα αγξψλ κε θάζε 
είδνπο γεσξγηθά θπηά, δέλδξα, ζπαξηά  θιπ., θαζψο θαη ε παξαγσγή θη ε δηάζεζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αγνξά.     
 
γ) Ζ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δηεμαγσγή γεσξγηθήο θαη γελεηηθήο έξεπλαο γηα ηελ 
εμεχξεζε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη βειηίσζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
πξντφλησλ γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηξνθίκσλ θαη θάζε είδνπο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ θπηηθψλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη ζπφξσλ, ζπνξνθχησλ, 
αγξνρεκηθψλ, θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ λέαο ηερλνινγίαο.  
 
δ) Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνηερλνινγίαο γηα ηε δεκηνπξγία, 
παξαγσγή θαη έιεγρν θάζε είδνπο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θπηψλ, γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, αγξνρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ 
γηα ηελ ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζε θάζε είδνπο γεσξγηθψλ εθνδίσλ. 
 
 ε) Με ηελ απφ 30.06.2010 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ  
απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα  πξνβεί ζηελ 
εθκίζζσζε  ππαξρφλησλ αθηλήησλ,   ηελ αλνηθνδφκεζε, αλέγεξζε θαη εθκεηάιιεπζε 
νηθνδνκψλ, θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θιπ. 
  
 
Β.    ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
α)  Βάζε ζύληαμεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ: Οη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ ρξήζε 2010 (1.1-31.12.2010) , 
έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζεη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηεο 
αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζε 
ηξέρνπζα (εχινγε) αμία. Δίλαη ζχκθσλεο δε, κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο θαη κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 
(IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο ,φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Δξκελείαο 
Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα παξνπζίαο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε Eπξψ. 

 
 (β) Έγθξηζε ηωλ Οηθνλνµηθώλ Καηαζηάζεωλ: Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ 
έιεμε ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2010 εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ 
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ηεο 29εο Μαξηίνπ 2011. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη ζπλεµµέλεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ηεινχλ ππφ 
ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 
  
(γ)  Χξήζε εθηηκήζεωλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί 
φπσο ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ 
ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ θαηαζηάζεσλ θαζψο 
θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο θαη πεξηφδνπο. 
 Οη ελ ιφγσ εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηµέλνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα  θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο 
θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο ∆ηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ην επίπεδν/ 
φγθν ησλ ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα 
απνζέκαηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ην θφξν γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. 
Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.  

 
 
Λνγηζηηθέο αξρέο 
     Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη , είλαη  δε νη αθφινπζεο: 
 
(α) Αξρέο Δλνπνίεζεο: Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Οη ζεκαληηθέο 
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο επηζεκαίλνληαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ 
ΠΤΡΟΤ ΑΔΒΔ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Όιεο νη ζπγαηξηθέο (εηαηξίεο ζηηο νπνίεο o Όκηινο 
έρεη άκεζε ή έκκεζε θαηνρή άλσ ηνπ κηζνχ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ην δηθαίσκα 
άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ εξγαζηψλ ηνπο) έρνπλ ελνπνηεζεί. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη 
πιήξσο ( νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο απνθηά άζθεζε ειέγρνπ ζε 
απηέο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκέξα παχζεο ηνπ ειέγρνπ απηνχ.  
Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη.  Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο επίζεο 
απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο 
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. 
ηε ζεκείσζε 4 παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ ελνπνηήζεθαλ.  
 
(β) Μεηαηξνπή μέλωλ λνκηζκάηωλ: Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο θαη 
ησλ ειιεληθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ μέλα λνκίζκαηα 
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ηζρχνπλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά 
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε ηέινπο 
ρξήζεσο ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε  
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ  θαζαξή ζέζε.  
Σν λφκηζκα κέηξεζεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο 
αληίζηνηρεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε ζπγαηξηθή. ην ηέινο ηεο 
ρξήζεο, θαηά ηελ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φινη νη ινγαξηαζκνί ηνπ Ηζνινγηζκνχ 
ησλ αλσηέξσ ζπγαηξηθψλ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή 
ηζνηηκία ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη  ηα αληίζηνηρα έζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη ζε 
Δπξψ κε ηελ κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 
Ζ ζσξεπµέλε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ κεηαηξνπή θαηαρσξείηαη απεπζείαο 
ζηα ελνπνηεµέλα ίδηα θεθάιαηα έσο ηελ πψιεζε ή δηαγξαθή ηεο ζπγαηξηθήο, νπφηε θαη 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεο. 
 
( γ )  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Σα άυια ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο 
θηήζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη : 
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Τπάξρεη ε ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ έηζη ψζηε λα είλαη 
δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ή ρξήζε. 
Τπάξρεη ε πξφζεζε γηα νινθιήξσζε θαη πψιεζε ή ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ. 
Τπάξρεη δπλαηφηεηα γηα πψιεζε ή ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ. 
Σν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα παξάγεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Θα πξέπεη λα 
απνδεηρζεί φηη ππάξρεη αγνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή  ηελ παξαγσγή ηνπ ή, εάλ ζα 
γίλεη εζσηεξηθή ρξήζε, λα απνδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζε άιινπο ηνκείο ηεο 
νληφηεηαο. 
Τπάξρνπλ εμαζθαιίζεηο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηθαλνπνηεηηθψλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
άιισλ πφξσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πψιεζε ή ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ. 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο κέηξεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη άκεζα απνδνηέεο ζην 
ζηνηρείν.     
Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε 
έλα λέν πξντφλ, ηηο ακνηβέο ησλ γελεηηζηψλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ, έμνδα πηζηνπνίεζεο θαη 
απνθιεηζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ.  
Όια ηα  έμνδα έξεπλαο γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ,  θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη. ¨Έμνδα αλάπηπμεο ηα νπνία ζε 
πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο είραλ θαηαρσξεζεί ζαλ έμνδα, δελ θαηαρσξνχληαη ζαλ  
άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε. 
Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 
κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  
ηε ηξέρνπζα ρξήζε ηα έμνδα έξεπλαο λέσλ πξνηφλησλ αλήιζαλ ζε €1.239.024,99 θαη 
βάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα. Σα έμνδα αλάππμεο λέσλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζε €652.324,84    
θαη  θαηαρσξήζεθαλ ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηε ρξήζε έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ λέσλ 
πξντφλησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 
σθέιηκεο εκπνξηθήο δσήο ησλ πξντφλησλ .Ζ σθέιηκε εκπνξηθή δσή  ησλ λέσλ πξντφλησλ κε 
βάζε ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαζνξίδεηαη ζε 5 ρξφληα. Οη σθέιηκεο δσέο 
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε έηνο θαη ηξνπνπνηνχληαη φηαλ ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή αιιάδεη 
ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο. 

 
 
 (δ)    Δθαξµνγή Νέωλ Πξνηύπωλ θαη Γηεξµελεηώλ  
 
 
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα 
νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
παξνχζαο ρξήζεο  ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή 
απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν / ρξήζε 
 
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) 
«Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
 
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε 
επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent 
consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ 
νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή 
ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. 
Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα 
επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην 
αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Ο Όκηινο εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2010. 
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ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» - πξφζζεηεο απαιιαγέο 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 
εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο 
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα 
ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί 
ζηα ΓΠΥΑ. 
 
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» 
 
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη 
δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη 
θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, 
ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο 
θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο. Ο Οκηινο εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 39 ( ηξνπνπνίεζε) απφ 1

ε 
Ηαλνπαξίνπ 2009, 

αιιά δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, 
εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) 
 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ 
δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ 
πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010) 
 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο 
πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν 
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο 
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν 
πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ινπιίνπ 2009) 
 
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ 
λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη 
πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία 
παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 
θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα 
ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα 
νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. 
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ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» 
 
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ 
(non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο 
κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε 
κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ 
πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 31 Οθηψβξε 2009) 
 
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή 
νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη 
ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά 
ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ 
έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηψζεσλ γηα ην 2009 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη 
ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ AΑπξίιην ηνπ 2009. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα 
ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν / ρξήζε. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη 
ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Οκίινπ. 
 
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο 
θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
ΓΠΥΑ 2. 
 
ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη 
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 
κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ 
απνηεινχλ έλα εληαίν ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ 
έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε 
θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. Ο Όκηινο έρεη εθαξκφζεη  ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
 
 
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε. 
 
ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη 
θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ 
ηξνπνπνίεζε. 
 
ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο.Ζ ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ 
νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη 
έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ 
απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΛΠ 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) 
φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 
κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 
αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 
θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ 
ηξνπνπνίεζε. 
 
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην 
θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) 
δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο 
ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 
απνηειέζκαηα. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ ηξνπνπνίεζε αιιά δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ» 
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ 
απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ 
ππφ θνηλφ έιεγρν.Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην 
Δμσηεξηθφ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 
εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην 
εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή 
ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε 
επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. 
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 
 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην 
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα 
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα 
ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ 
απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 
ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη 
εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, 
εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 
αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα 
επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 
εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο 
ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 
μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε 
θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά 
παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο 
εχινγεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν 
δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα 
απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
 
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2012) 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ _ΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ 
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο 
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα 
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αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Λφγσ ηεο 
δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο φηαλ ην 
επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή 
εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ‟νινθιήξνπ κέζσ ηεο 
πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη 
απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα 
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη 
κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά 
αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (εθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 
ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government - related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ 
έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ 
κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ 
νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, 
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ 
δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο 
Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 
δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 
δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 
ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο 
απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο 
πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ 
ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» - γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010) 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα 
ΓΠΥΑ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο κεηάβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο λέαο ηεξάξρεζεο 
ηξηψλ επηπέδσλ εχινγεο αμίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. 
 
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ‟νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα 
κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί 
εμ‟νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο 
θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο 
ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηνπιίνπ 2010) 
 
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, 
κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, 
Διάρηζην Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» 
(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2011) 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα 
πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη 
ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ: (α) πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα 
αιιάμεη ηηο ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο ή ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ηνπ ΓΠΥΑ 1 αθνχ έρεη 
ήδε δεκνζηεχζεη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34, (β) 
απαιιαγέο φηαλ ε βάζε αλαπξνζαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο», θαη 
(γ) απαιιαγέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο» γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ή ηα άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο 
ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο 
απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε 
ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ 
βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. 
 
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
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ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ 
αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 
 
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 
 
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε 
επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. 
 
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο 
ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα πξναλαθεξφκελα Πξφηππα ή ηηο 
Γηεξκελείεο λσξίηεξα.  

 
(ε) Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο: Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ 
θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο 
ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο απφθηεζήο ηνπο. 
Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ 
πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ, ηελ παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα, ή κεηψλνπλ 
ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ αμία θηήζεψο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ 
δηαγξάθνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο, θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ 
αλακέλνληαη πιένλ άιια κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ παγίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία ην ελ ιφγσ πάγην απνκαθξχλζεθε.  
 Απνζβέζεηο: Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ινηπψλ 
ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη 
αληαλαθινχλ ηηο ζρεηηθέο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ελ ιφγσ παγίσλ. Σα πνζνζηά πνπ  
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 
 
 
 
 

Καηεγνξία Έηε 

Κηίξηα θαη δηακνξθψζεηο θηηξίσλ 10-35 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 5-15 

Μεηαθνξηθά Μέζα 5 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 3 - 10 

 



ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ   

Πεξηφδνπ απφ 1
ε
   Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31

ε
  Γεθεκβξίνπ 2010 

 41 

     Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 
εμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ. 
 
(ζη)   Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πώιεζε : 
      Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε (ή νκάδεο 
ηέηνησλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε), ηαμηλνκνχληαη σο πξννξηδφκελα γηα πψιεζε, αλ ε 
ινγηζηηθή αμία ηνπο ζα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ  πψιεζήο ηνπο θαη φρη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε 
ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κία 
νκάδα ζηνηρείσλ γηά δηάζεζε, ή έλα εμαηνκηθεπκέλν κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
     Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ηαμηλνκνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη 
εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη 
θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ηνπο. 
      Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΠ 5 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005, κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πξνηχπνπ απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία θαη εθεμήο.  
 
(δ) Δπελδπηηθά Αθίλεηα: Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ εχινγε 
αμία βαζίδεηαη ζε κία εθηίκεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή πνπ δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλα θαη ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα . 
 
      Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε  αμία επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία 
πξνθχπηνπλ. 
 
(ε) Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο: Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
απνηηκψληαη θαη εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 
ηεο αμίαο ηνπο. Ο έιεγρνο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο θηήζεο ησλ ζπγαηξηθψλ γίλεηαη ζε θάζε 
ρξήζε θαη εγγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη (απνκείσζε ή 
αλαζηξνθή απνκείσζεο κέρξη ηελ αμία θηήζεσο). 
 
(ζ) Απνκείωζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ: Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ  ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ αλαθηήζηκε. Ζ 
δεκία απνκείσζήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε, 
κεηαμχ ηεο θαζαξήο αμίαο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ ελ ιφγσ παγίνπ. Καζαξή αμία 
πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη 
πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ 
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 
ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
νκαδνπνηνχληαη ζην  επίπεδν εθείλν γηα ην νπνίν δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλεμάξηεηεο 
ηακεηαθέο ξνέο. 
 
 
 
(η)   Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : 
     Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη νη 
κεηαβνιέο θαηαρσξνχληαη ζη‟ απνηειέζκαηα.  
      ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνθηψληαη κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ. 
 
 
     Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 
δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγνχο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο. Γα ηα 
κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ 
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απνηίκεζεο φπσο πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
 
(ηα) Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη 
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ 
πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, πεξηιακβάλεη ηελ αμία θηήζεο πξνζαπμεκέλε κε θάζε  
είδνπο δαπάλε ε νπνία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ θηάζνπλ ζηελ παξνχζα ζέζε. Ζ ηηκή θηήζεσο 
ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξντφλησλ είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ ζπλήζε 
πνξεία ησλ εξγαζηψλ κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πψιεζή ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξψησλ πιψλ είλαη 
ην εθηηκψκελν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία  ησλ εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο.  Σα πνζά ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 
θαη φιεο νη δεκίεο ησλ απνζεκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ 
νπνία πξνέθπςε ε ππνηίκεζε ή ε δεκία.            
 
(ηβ)  Δκπνξηθέο απαηηήζεηο: Οη  εκπνξηθέο  απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 
αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο 
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο  
 
απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο 
αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ 
επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
 
(ηγ) Χξεκαηηθά δηαζέζηκα: Ο Όκηινο ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο 
ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
 
(ηδ) Μεηνρηθό Κεθάιαην : Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο      
Δηαηξείαο.  Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο 
 
 (ηε) Ίδηεο Μεηνρέο:  Οη ίδηεο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο νη νπνίεο 
απνθηήζεθαλ θαη θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα.Σν θφζηνο θηήζεσο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη 
αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, έσο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ.      
Καηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα 
πξνθχπηεη θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή έμνδα θαη θφξνπο (αλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε), αλαγλσξίδεηαη απ‟ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 
 
(ηζη) Γάλεηα Τξαπεδώλ: Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη πηζηψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην 
θφζηνο ην νπνίν αληαλαθιά ηελ εχινγε ηνπο αμία κεησκέλε κε ηα έμνδα ζχλαςεο ηνπο. Μεηά 
ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ 
πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. ην αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδνληαη θαη θάζε είδνπο έμνδα 
έθδνζεο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ. Σα δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα απνηηκψληαη ζε Δπξψ κε βάζε 
ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Κόζηε Γαλεηζκνύ: Σα θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ 
νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
 
(ηδ) Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο :   
        
     ( η )   Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 
 
           χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/20 ν Όκηινο θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο 
απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ 
εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο  
(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε).ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο 
ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ 
ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. 
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     Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ 
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζχκθσλα κε 
ην ΓΛΠΥ 19 - ¨ «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ 
θαζνξηζκέλε παξνρή, ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα   αλαινγηζηηθά 
θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο  
ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 
ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.      
     Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα 
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο 
ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ 
ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα 
ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εμαξηψληαη απφ ην ελαπνκέλνληα   ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε  
απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα 
ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.  
     Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο   θαηαρσξνχληαη 
σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.  
 
 (ηε)    ρέδην παξνρψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 
 
     Ο Όκηινο έρεη ζε ηζρχ έλα πξφγξακκα παξνρψλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ (κεηνρψλ) ηεο 
κεηξηθήο Δηαηξείαο. Ζ εχινγε αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο 
παξέρνληαη δσξεάλ κεηνρέο ζχκθσλα κε δηθαίσκα πξναίξεζεο, θαηαρσξείηαη σο έμνδν. Σν 
ζχλνιν ηνπ εμφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, 
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρνληαη. ε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο επαλεμεηάδεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ αλακέλεηαη λ‟ αζθεζνχλ θαη θαηαρσξεί ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα πξνζαξκνγή, 
ζηα απνηειέζκαηα κε αληίζηνηρε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη, αθαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο, 
θαηαρσξνχληαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην (νλνκαζηηθή αμία) θαη ζην ππέξ ην άξηην. 
  
(ηζ)  Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Τξέρωλ θαη Αλαβαιιόκελνο): Ο ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο 
θφξνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία  ή ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ θαζεζηψο εληφο ηνπ νπνίνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε ζπγαηξηθή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δαπάλε γηα θφξν εηζνδήκαηνο ηεο 
ρξήζεο απνηειείηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ησλ θαηά ηφπνπο 
θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη απφ ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο βάζεη ησλ 
ηζρπφλησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη 
βάζεη ηεο κεζφδνπ ππνρξέσζεο θαη γηα θάζε πξνζσξηλή δηαθνξά ε νπνία πξνθχπηεη απφ 
ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Γελ ινγίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε εθφζνλ 
δελ είλαη πηζαλφ ην αλακελφκελν θνξνινγηθφ φθεινο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εγγχο κέιινλ. 
Γηα ζπλαιιαγέο πνπ αλαγλσξίδνληαη απ‟ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, θάζε είδνπο θνξνινγηθή 
επίδξαζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο εθείλνλ ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή βάζεη ηνπ νπνίνπ 
αλακέλεηαη λα εθθαζαξηζηεί ε θάζε θνξνινγηθή απαίηεζε/ ππνρξέσζε.  
 
(θ) Μηζζώζεηο:  Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν φκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε 
ηηκή κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ 
κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ  
 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ  έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ 
ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, 
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θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε  
 
 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο 
ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο ηνπο. 
           Οη κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη 
σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 
(θα) Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηελ επηδφηεζε 
ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζε εχινγε αμία φηαλ 
ππάξρεη επινγνθαλήο βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη ζρεηηθνί φξνη 
ιήςεο ηεο ζα ηεξεζνχλ. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα επνκέλσλ 
ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο 
βάζεη ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ, αθαηξεηηθά ησλ 
αληίζηνηρσλ εμφδσλ απνζβέζεσλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα  
θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά  απηψλ ησλ εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ηα έμνδα. 
 
 (θβ) Αλαγλώξηζε Δζόδωλ: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα 
νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα 
πνζνηηθνπνηεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαη εηνίκσλ 
πξντφλησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εθπηψζεσλ θαη πξνκεζεηψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ 
αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ. Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη κε  βάζε 
ην ζηάδην νινθιήξσζεο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ. Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 
αλαινγνχλ θαη ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην δηθαίσκα απφιεςεο ηνπο 
έρεη εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηα δηαλέκνπλ. 
 
(θγ) Κέξδε Αλά Μεηνρή: Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά 
θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 
έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν σο 
ίδηεο κεηνρέο. Σα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ 
θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ 
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο πξνζαξκφδεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο 
ησλ δηθαησκάησλ απνκείσζεο.  
 
(θδ) Γηαλνκή κεξηζκάηωλ: Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε 
δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
(θε) Πιεξνθνξίεο Αλά Κιάδν Γξαζηεξηόηεηαο: Oη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζπληζηνχλ 
έλα επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, απηφλ ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ. Δπνκέλσο δελ ππάξρνπλ δηαθξηηνί θιάδνη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε παξνπζίαζε 
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξσηεχνπζα πιεξνθφξεζε γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή.  
 
 
3. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
- Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 
θηλδχλνπο, φπσο νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
ηζνηηκηψλ θαη ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηνρεχεη ζηελ  
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο εηαηξείαο. Ζ 
Δηαηξεία δελ ζπλάπηεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Ζ Δηαηξεία θαη ν 
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Όκηινο  εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ 
κέζσλ: 
 
 
i) Πηζησηηθφο θίλδπλνο:  Δίλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δεκίαο ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο ζπλαιιαζζφκελνο κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Οη απαηηήζεηο απφ 
πειάηεο πξνέξρνληαη απφ κηα επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 
πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 
δεηνχληαη επηπιένλ θαιχςεηο γηα εγγχεζε ησλ απαηηήζεσλ. ηελ Μεηξηθή Δηαηξεία θαη ζηηο  
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ   ν κέγηζηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο αληαλαθιάηαη  απφ ην χςνο ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
 
 
ii) Δχινγε Αμία : Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα 
δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο 
εχινγεο αμίεο ηνπο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο.      
 
 
iii) Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο: Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηαηεξνχλ επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ 
εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη απνπιεξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπο εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πιαηζίσλ. 
 
 
iv) Κίλδπλνο επηηνθίνπ. O φκηινο εθηίζεηαη ζε επηηφθην θίλδπλν απφ ηα δάλεηα πνπ έρεη 
ζπλάςεη κε κεηαβιεηφ επηηφθην. Ζ αλάιπζε ζηηο επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή 
ησλ επηηνθίσλ θαηά + - 100 bps (κνλάδεο βάζεο) πνπ θαηά ηελ θξίζε ζηηο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη 
εχινγε θαη ε επίδξαζε αθνξά ζηα απνηειέζκαηα. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη  ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ζηηο ηάμεο ηνπ +- 1%. 
 
 
 
 
v) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
θπξίσο απφ ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε USD. Ζ έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν είλαη 
κηθξή δηφηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο  ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε €. Γελ 
ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε 
ζπλαιιαγκαηηθνχο  θηλδχλνπο εθηηκάηαη σο ρακειή. Ζ δηνίθεζε θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο 
κεηξηθήο παξαθνινπζνχλ δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα 
πξνθχςνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. 

 

- Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
 
Οη ζηφρνη ηνπ νκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 
-λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going – 
concern), 
-λα εμαζθαιίζεη κία ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο θαη 
-λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο 
θεθαιαίνπ. 
Ο  Όκηινο γηα λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ κπνξεί λα 
κεηαβάιιεη  ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. 
 
Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο κεηξηθήο παξαθνινπζνχλ ηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ κε βάζε ην 
ζπληειεζηή κφριεπζεο. ηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ήηαλ θαη είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπληειεζηή 
κφριεπζεο θάησ ηνπ 50%.Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ  2009 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 

2008 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο: 
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                                                                            31/12/2010                         31/12/2009 

ύνολο δανεισμού 

 

17.079.375,83 21.600.582,45 

Μείον: Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 391,882,04 349.208,01 

Καθαρός δανεισμός 16.687.493,79 21.251.374,44 

Ίδια κεφάλαια 33.617.737,52 34.362.598,16 

υνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 50.305.231,31 55.613.972,60 

υντελεστής μόχλευσης                                              33,17%                    38,21% 
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ΆΛΛΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
(εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) 

(Όλα ηα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε Δςπώ) 
 

1.  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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2.  Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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3.  Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  

 

 

 

 

 

Η αξία ηων επενδςηικών ακινήηων πος εμθανίζεηαι ζηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ,  

εκηιμάηαι  από ηην Γιοίκηζη όηι είναι εύλογη και δίκαιη και δεν ςθίζηαηαι θέμα 

απομείωζηρ ηηρ αξίαρ ηοςρ. Η διοίκηζη οδηγήθηκε ζηην εκηίμηζή αςηή μεηά από 

έπεςνα πος ππαγμαηοποιήθηκε ηον  Ιανοςάπιο ηος 2010. 
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4. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

 

 
 
Ζ αμία θηήζεσο ησλ ζπκκεηνρψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ 
πεξίνδν έρεη σο θάησζη : 

 
 
 

Ολνκαζία Δηαηξείαο Υψξα έδξαο Γξαζηεξηφηεηα Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Αμία θηήζεο 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ 

ΠΤΡΟΤ 

INTERNATIONAL A.E. 

Διιάδα Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ  

100,00 1.420.494,74 

SPIROU 

AGROSCIENCES LTD 

Κχπξνο Δκπφξη θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ 

100,00 15.681,95 
-15.681,95 

GOLDEN WEST SEED 

HELLAS A.E.B.E.  

Διιάδα Έξεπλα  Αλάπηπμε   θαη 
Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ 

100,00 11.973.450,00 

ALCHEMA Δ.Π.Δ.  Διιάδα Παξαγσγή θαη Δκπνξία 
νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ 
θαη ππνζηξσκάησλ 

90,00 394.200,00 

χλνιν     13.788.144,74 

 

 
Οη  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε. 
 
 

Ολνκαζία Δηαηξείαο Υψξα έδξαο Γξαζηεξηφηεηα Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Μέζνδνο 
ελζσκάησζεο 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ 

Α.Δ.Β.Δ. 

Διιάδα Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

Μεηξηθή  

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ 

INTERNATIONAL A.E. 

Διιάδα Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ  

100,00 Οιηθή 
ελνπνίεζε  

GOLDEN WEST SEED HELLAS 

A.E.B.E. (ΟΜΗΛΟ) 

Διιάδα Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

100,00 Οιηθή 
ελνπνίεζε 

ALCHEMA Δ.Π.Δ. Διιάδα Παξαγσγή – Δκπφξην 
Οξγαληθψλ Ληπαζκάησλ 

90,00 Οιηθή 
ελνπνίεζε 

SPIROU AGROSCIENCES LTD 

(ΟΜΗΛΟ) 

Κχπξνο Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

100,00 Οιηθή 
ελνπνίεζε 
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Η) Με ηηο απφ 30-06-2010 απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ 
εηαηξηψλ εμνπζηνδνηήζεθαλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απηψλ λα αλαιάβνπλ  θαη 
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο  απνξξφθεζήο ηνπο. 
 
ΗΗ) Με ηηο  απφ 05-11-2010  απνθάζεηο ησλ Γ ησλ αλσηέξσ  ηξηψλ εηαηξηψλ απνθαζίζηεθε , 
νκφθσλα:  
Α) ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ α)  «GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EΡΔΤΝΑ -  ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΟΡΩΝ 
ΠΟΡΑ» θαη β) «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»   
δηα απνξξνθήζεσο απηψλ απφ ηελ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ ΑΔΒΔ», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  78 ηνπ θ.λ.  2190/20 θαη ηνπ Ν.Γ. 1297/1972. 
Β) Οξίζηεθε  σο ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ, ν ηζνινγηζκφο ηεο 30-06-2010 θαη 
Γ) Δμνπζηνδνηήζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ   ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 69 ηνπ θ.λ. 2190/20 ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ησλ 
εηαηξηψλ θαη λα ην ππνβάινπλ   πξνο έγθξηζε ζην  θάζε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
  
ΗΗΗ) Με ηηο απφ 26-11-2010 απνθάζεηο θαη ησλ ηξηψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ εγθξίζεθαλ φιεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπγρψλεπζε, 
θαζψο θαη ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Όια ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ 
(Πξαθηηθά ησλ Γ θαη ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο)  καδί κε ηνλ Ηζνινγηζκφ  
Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηελ Έθζεζε Δθηίκεζεο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ  ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ, ππνβιήζεθαλ ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο πξνο έγθξηζε. 
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Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο καο θνηλνπνίεζε ηηο  κε αξηζκφ 
Πξσηνθφιινπ Κ2-1357/28-12-2010 θαη Κ2-11839/28-12-2010 Αλαθνηλψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε 
ηηο  νπνίεο θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ ε ζπγρψλεπζή ηνπο,   ηα 
Πξαθηηθά ησλ Γ  θαη ην εγθεθξηκέλν  ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Δλ ζπλερεία ε 
αλσηέξσ αλαθνίλσζε εζηάιε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη εληάρζεθε  ζην ππ‟ αξηζ. 
14700/28-12-2010 ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηηο ππ‟ αξηζ. Πξσηνθφιινπ  4 ζρεη. 6849/10 θαη 6400/10 
Αλαθνηλψζεηο ηεο καο θνηλνπνίεζε ηελ Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ,  ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ππ‟ αξηζ.  406/04-02-2011   ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ.  
 
Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ κε  αξηζκφ  Πξσηνθφιινπ 2827/10/26-01-2011 
Αλαθνίλσζε  καο θνηλνπνίεζε ηελ  Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ, ε νπνία ζα εληαρζεί άκεζα ζην ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
ηηο 5-3-2011 Γεκνζηεχηεθε  πεξίιεςεο ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο ζε κία 
εκεξήζηα Οηθνλνκηθή Δθεκεξίδα.   
 
Έλα (1) κήλα κεηά ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε, ζα ππνγξαθεί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ  ε πκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε πγρψλεπζεο, θαη ζα ππνβιεζνχλ  
ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή απφ θάζε εηαηξία ηα πξαθηηθά ηνπ Γ θαη ε πκβνιαηνγξαθηθή 
Πξάμε πγρψλεπζεο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη Καηαρψξηζε. 
 

 
5.  Απνζέκαηα 
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6.  Πειάηεο θαη απαηηήζεηο 

 

 

 

 

7.  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
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8.  Γάλεηα 
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9.  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

 

 

 

10.  Πξνκεζεπηέο - Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

 

11.  Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
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12.  Πσιήζεηο 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζε έλα ηνκέα, απηφλ ηεο πψιεζεο ζπφξσλ.  Ζ θαηαλνκή 

ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή έρνπλ σο εμήο: 
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13.  Γαπάλεο 

 

 

 

 

14.  Λνηπά έζνδα - έμνδα 
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15.  Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
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16. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 
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17.  Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
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Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Δηαηξείαο 
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Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Οκίινπ 

 

 

18.  Αγνξά- Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 

Ζ εηαηξεία ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ  2010 πψιεζε 27.157 κεηνρέο κε αμία πψιεζεο € 
13.578,50.Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31

ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 θαηείρε ζπλνιηθά 112.901 ίδηεο κεηνρέο 

αμίαο θηήζεο € 259.495,20.  
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19. Κέξδε  αλά κεηνρή 

 

 

 

20. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα 
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπλαιιαγέο 
ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (31 Γεθεκβξίνπ  2010) έρνπλ 
σο εμήο:  
Ποσά σε Εσρώ 
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21. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

α) Οη παξαθάησ ρξήζεηο αλά εηαηξεία δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά θαη σο εθ ηνχηνπ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΧΡΗΕΙ 

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ 2007-2010 

GOLDEN WEST SEED 

HELLAS A.E.B.E. 

ΕΛΛΑΔΑ 2010 

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ 

INTERNATIONAL A.E. 

ΕΛΛΑΔΑ 2010 

ALCHEMA ΕΠΕ ΕΛΛΑΔΑ 2010 

GOLDEN WEST SEED 

IBERICA LTD 

ΙΠΑΝΙΑ 2004 -2010 

GOLDEN WEST SEED 

TOHUMCULUK VE TICARET 

LTD STI 

ΣΟΤΡΚΙΑ 2007 – 2010 

GOLDEN WEST MIDDLE 

EAST LTD 

ΚΤΠΡΟ 2005-2010 

NOVASEED LTD ΚΤΠΡΟ 2005-2010 

GOLDEN WEST SEED 

BULGARIA OOD 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-2010 

 

 

22. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Δπί ησλ αθηλήησλ  ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο 
πνζνχ € 24,4 εθαη.   γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. ηηο    4  Φεβξνπαξίνπ 2010 
ε εηαηξεία απνπιήξσζε ην ππφινηπν ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ είρε ζπλάςεη κε ηελ 
Διιεληθή ηξάπεδα ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα ήξε ηελ πξνζεκείσζε, πνπ είρε εγγξάςεη σο 
εγγχεζε, πνζνχ € 5,2 εθαη. ζε  αθίλεην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Μεηά απφ απηφ νη 
πξνζεκεηψζεηο επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε € 19,2 εθαη.   

 

23. Πξνβιέςεηο 
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Σν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηελ 1/1/2009 αλεξρφηαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ € 8,4 
εθαη. θαη αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ.: 
 
α. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο € 5,7 εθαη. 
β. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο € 1,0 εθαη. θαη  
γ. Πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο € 1,7 εθάη. 
 
ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009  ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε   ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3746/09,  πεξί ξχζκηζεο 
ησλ         ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ, θαηέβαιε ην πνζφ ησλ € 3.45 εθαη. θαη ξχζκηζε εθ‟ άπαμ  ηηο 
ελλέα απφ ηηο δέθα αλσηέξσ επίδηθεο ππνζέζεηο. πλέπεηα ηνχηνπ αληηιφγεζε  ηελ 
ζρεκαηηζζείζα αλσηέξσ πξφβιεςε. Γηα ηελ δέθαηε ππφζεζε, ε νπνία δελ ήηαλ 
ιεμηπξφζεζκε θαη δελ ζπκπεξηειήθζε ζηελ ξχζκηζε, ε Δηαηξεία ζρεκάηηζε  ην 2009 λέα 
πξφβιεςε πνζνχ € 0,87 εθαη.  
 
Σν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηελ 1/1/2010 αλεξρφηαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ € 3,53 
εθαη. θαη αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ.: 
α. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο € 0,87 εθαη. 
β. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο € 1,0 εθαη. θαη  
γ. Πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο € 1,66 εθάη. 
 
ηε ρξήζε ηνπ 2010 ε εμέιημε ησλ πξνβιέςεσλ είρε σο θαησηέξσ:  
α. Ζ πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά επίδηθεο ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε δηφηη ε ππφζεζε 
εθδηθάζηεθε ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο  
β. Ζ πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πεξηφδνπ 2004-2009, ρξεζηκνπνηήζεθε ελ 
κέξεη (θαηά πνζφ € 0,7 εθαη.) θαηά ηελ πεξαίσζε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πεξηφδνπ 2004-2006 
θαη ινηπψλ θφξσλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 2007-2010 
παξακέλεη ππφινηπν πξφβιεςεο € 0,3 εθαη.      
γ. Ζ πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο, ιφγσ επαλαμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ 
αλαιψζεθε ελ κέξεη (θαηά πνζφ € 0,56 εθαη.) θαη παξακέλεη ππφινηπν πξφβιεςεο πνζνχ € 
1,1 εθαη.   
 
 
 
 

24. Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζηνλ φκηιν 
αλέξρνληαλ ζε  138 (2009,  132 άηνκα) θαη ζηελ εηαηξία ζε 100 άηνκα (2009,  100 άηνκα). 

 

 

25.  εκαληηθά γεγνλφηα 

 
Γηαδηθαζία, ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «GOLDEN WEST 
SEED HELLAS AEBE» θαη «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΔΒΔ» ζε 
εμέιημε. 
 
Η) Με ηηο απφ 30-06-2010 απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ 
εηαηξηψλ εμνπζηνδνηήζεθαλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απηψλ λα αλαιάβνπλ  θαη 
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο  απνξξφθεζήο ηνπο. 
 
ΗΗ) Με ηηο  απφ 05-11-2010  απνθάζεηο ησλ Γ ησλ αλσηέξσ  ηξηψλ εηαηξηψλ απνθαζίζηεθε , 
νκφθσλα:  
Α) ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ α)  «GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EΡΔΤΝΑ -  ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΟΡΩΝ 
ΠΟΡΑ» θαη β) «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»   
δηα απνξξνθήζεσο απηψλ απφ ηελ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ ΑΔΒΔ», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  78 ηνπ θ.λ.  2190/20 θαη ηνπ Ν.Γ. 1297/1972. 
Β) Οξίζηεθε  σο ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ, ν ηζνινγηζκφο ηεο 30-06-2010 θαη 
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Γ) Δμνπζηνδνηήζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ   ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 69 ηνπ θ.λ. 2190/20 ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ησλ 
εηαηξηψλ θαη λα ην ππνβάινπλ   πξνο έγθξηζε ζην  θάζε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
  
ΗΗΗ) Με ηηο απφ 26-11-2010 απνθάζεηο θαη ησλ ηξηψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ εγθξίζεθαλ φιεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπγρψλεπζε, 
θαζψο θαη ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Όια ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ππφ ΗΗ θαη ΗΗΗ 
(Πξαθηηθά ησλ Γ θαη ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο)  καδί κε ηνλ Ηζνινγηζκφ  
Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηελ Έθζεζε Δθηίκεζεο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ  ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ, ππνβιήζεθαλ ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο πξνο έγθξηζε. 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο καο θνηλνπνίεζε ηηο  κε αξηζκφ 
Πξσηνθφιινπ Κ2-1357/28-12-2010 θαη Κ2-11839/28-12-2010 Αλαθνηλψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε 
ηηο  νπνίεο θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ ε ζπγρψλεπζή ηνπο,   ηα 
Πξαθηηθά ησλ Γ  θαη ην εγθεθξηκέλν  ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο. Δλ ζπλερεία ε 
αλσηέξσ αλαθνίλσζε εζηάιε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη εληάρζεθε  ζην ππ‟ αξηζ. 
14700/28-12-2010 ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηηο ππ‟ αξηζ. Πξσηνθφιινπ  4 ζρεη. 6849/10 θαη 6400/10 
Αλαθνηλψζεηο ηεο καο θνηλνπνίεζε ηελ Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ,  ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ππ‟ αξηζ.  406/04-02-2011   ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ.  
 
Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ κε  αξηζκφ  Πξσηνθφιινπ 2827/10/26-01-2011 
Αλαθνίλσζε  καο θνηλνπνίεζε ηελ  Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξψλ ηνπ 
ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο, ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ Γ πνπ 
ππνβιήζεθαλ, ε νπνία ζα εληαρζεί άκεζα ζην ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 
ηηο 5-3-2011 Γεκνζηεχηεθε  πεξίιεςεο ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο πγρψλεπζεο ζε κία 
εκεξήζηα Οηθνλνκηθή Δθεκεξίδα.   
 
Έλα (1) κήλα κεηά ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε, ζα ππνγξαθεί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
απνξξνθνχκελσλ εηαηξηψλ  ε πκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε πγρψλεπζεο, θαη ζα ππνβιεζνχλ  
ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή απφ θάζε εηαηξία ηα πξαθηηθά ηνπ Γ θαη ε πκβνιαηνγξαθηθή 
Πξάμε πγρψλεπζεο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη Καηαρψξηζε. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ζπγθξηηηθά ηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο, ηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαζψο επίζεο ε κεηαβνιή ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο ζα ήηαλ εάλ ε δηαδηθαζία ηεο  
ζπγρψλεπζεο είρε νινθιεξσζεί, ζηηο 31.12.2010.  
(Σα πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηι. επξψ) 
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26.  Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο  

Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο  πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.   

 

 

 

27.  Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 
2010, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ 
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 
 

Αζήλα 29 Μαξηίνπ 2011 
 
 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..                                 Ο Αληηπξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο          
 
 
 
ΓΗΩΡΓΗΟ ΠΤΡΟΤ                                                  ΠΤΡΟ ΠΤΡΟΤ 
   Α.Γ.Σ. Υ170764                                                      Α.Γ.Σ. AK 031250 
 
 
 
 
 
Ο Οηθνλνκηθφο Γ/ληήο                                                Ο Πξντζηάκελνο Λνγ/ξίνπ     
 
 
 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΛΗΟ                                               ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΛΛΗΡΖ 
   Α.Γ.Σ. ΑΕ 086543                                                       Α.Γ.Σ. Θ 303721 
                                                                             ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Α ΣΑΞΔΩ 16451 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  Άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005 
Οη παξαθάησ Αλαθνηλψζεηο / Γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ ζηαιεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ θαη 

βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α.Α. 

 

12/2/2010 Αλλαγή εζωηεπικού ελεγκηή 

31/3/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (31/12/2009) 

31/3/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (31/12/2009) 

31/5/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (31/03/2010) 

31/5/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (31/03/2010) 

3/6/2010 Πποαναγγελία Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 

30/6/2010 Αποθάζειρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 

27/7/2010 Ανακοίνωζη πςθμιζόμενηρ πληποθοπίαρ ηος Ν. 3356/2007 

27/7/2010 Γνωζηοποίηζη Σςναλλαγών 

31/8/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (30/06/2010) 

31/8/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (30/06/2010) 

7/10/2010 Αλλαγή εζωηεπικού ελεγκηή 

18/10/2010 Πώληζη Ιδίων Μεηοσών 

30/11/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (30/09/2010) 

30/11/2010 Σηοισειά Οικονομικών Καηαζηάζεων Βάζει ΓΛΠ (30/09/2010) 

30/11/2010 Γεληίο Τύπος: Σςγσώνεςζη Θςγαηπικών Δηαιπειών 

10/12/2010 Πώληζη Ιδίων Μεηοσών 

13/12/2010 Πώληζη Ιδίων Μεηοσών 
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