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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
 

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. 

   
 

1.  Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Οη  ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηξίκελε  πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 
31

ε  
Μαξηίνπ 2011, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 
(Γ.Π.Υ.Π) θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ κφληκε επηηξνπή Γηεξκελεηψλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα νη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Γ.Λ.Π. 34 πεξί ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλεκκέλσλ 
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη  νη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010. 
 

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, 
πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε δηαθφξσλ ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη  ππνρξεψζεσλ, ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη ηα πνζά ησλ 
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ. Μνινλφηη νη  ππνινγηζκνί γηα ηελ ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ 
Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ηηο κειινληηθέο εθηηκήζεηο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 
κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 
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2. 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 Ελνπνίεζεο: Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 
Γ.Π.Υ.Π. 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 : 
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.  
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      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 άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο 
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο . 
      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)    Εθαξκνγή Νέωλ Πξνηύπωλ θαη Δηεξκελεηώλ  
 
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ 

εθηίκεζε του Ομίλου ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ 

θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν / ρξήζε 
 
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο 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. 

 
 
 
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 
- πξόζζεηεο 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 Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» 
 
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. 
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ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε 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 Όκηινο εθαξκφδεη ην 
ΓΛΠ 39 ( ηξνπνπνίεζε) απφ 1

ε 
Ηαλνπαξίνπ 2009, αιιά δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο (ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα ηηο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 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 (ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από 
ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη από 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 εμσηεξηθό (ζύκθσλα κε 
ηελ πηνζέηεζε από ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη από 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. 
 
 
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» 
 
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 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (ζύκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε από 
ηελ ΔΔ, εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 31 Οθηώβξε 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 πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα 
ην 2009 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 
 
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. 
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Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
 
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» 
 
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 Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο 
Γξαζηεξηόηεηεο» 
 
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. 
 
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 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 Σακεηαθώλ Ρνώλ» 
 
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 «Μηζζώζεηο» 
 
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 Πεξηνπζηαθώλ 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 «Άϋια 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 
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ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ 
ηξνπνπνίεζε. 
 
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε 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 Παξαγώγσλ» 
 
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 Δμσηεξηθό» 
 
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. 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από 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. 
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ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη 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 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 κεξώλ» (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.  
 
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) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 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 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 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 Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο 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.  
 
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην 
Απαηηνύκελν 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.  
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα 
ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 
 
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.  
 
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 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 «πλελώζεηο 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. 
 
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 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. 
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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 Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» 
 
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) Ελζώκαηεο 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 

 
     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) Επελδπηηθά 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 . 
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      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 Επηρεηξήζεηο: 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 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)  Εκπνξηθέο 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. 
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(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) Δάλεηα 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 Δαλεηζκνύ: Σα θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
 
(ηδ) Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο :   
        
     ( η )   Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από 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. 
     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 παξνρώλ 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 
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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 Εηζνδήκαηνο (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, 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 Επηρνξεγήζεηο: 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 Εζόδωλ: 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 
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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) Δηαλνκή κεξηζκάηωλ: Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη 
απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
(θε) Πιεξνθνξίεο Αλά Κιάδν Δξαζηεξηόηεηαο: 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 θηλδύλσλ 
- Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
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 Όκηινο  εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ: 
 
i) Πηζησηηθόο θίλδπλνο:  Eίλαη 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) Δύινγε 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 Ρεπζηόηεηαο: 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 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 ηεο πεξηφδνπ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ζε κηα κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ζηηο ηάμεο ηνπ +- 1,5%. 
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v) πλαιιαγκαηηθόο 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 
παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί 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 31

ε  
Μαξηίνπ 2011  θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο: 

 
 
                                                                                        31/03/2011              31/12/2010 

χλνιν δαλεηζκνχ 
 

15.646.763.33  17.079.375.83 

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 660.731.19 391.882.04 

Καζαξφο δαλεηζκφο 14.986.032.14 16.687.493.79 

Ίδηα θεθάιαηα 34.472.989.01 33.617.737.52 

πλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα 49.458.930.15 50.305.231.31 

               πληειεζηήο κφριεπζεο                                                30.30%                         33,17% 
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ΆΛΛΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
(εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ) 

(Όλα ηα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε Εςπώ) 
 

1.  Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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2.  Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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3.  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  
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Η αξία ηων επενδςηικών ακινήηων πος εμθανίζεηαι ζηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ,  εκηιμάηαι  

από ηην Διοίκηζη όηι είναι εύλογη και δίκαιη και δεν ςθίζηαηαι θέμα απομείωζηρ ηηρ αξίαρ 

ηοςρ. 
 

4. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

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

 
 
 

Ολνκαζία Δηαηξείαο Υώξα έδξαο Γξαζηεξηόηεηα Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο 

Αμία θηήζεο 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ 

ΠΤΡΟΤ 

INTERNATIONAL A.E. 

Διιάδα Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ  

100,00 1.420.494,74 

SPIROU 

AGROSCNCES LTD 

Κχπξνο Δκπφξην θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
πιηθνχ 

99,99 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 
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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 Υώξα έδξαο Γξαζηεξηόηεηα Πνζνζηό 
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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ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «GOLDEN WEST SEED 
HELLAS AEBE» θαη «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ INTERNATIONAL ΑΔΒΔ»  απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία 
«ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ.», ε  Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηηο ππ’ αξηζ. Πξσηνθφιινπ  4 ζρεη. 
6849/10 θαη 6400/10 Αλαθνηλψζεηο ηεο καο θνηλνπνίεζε ηελ Καηαρψξηζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 
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.   
 
ηηο 2-5-2011, εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  ε ζπγρψλεπζε 
δηα απνξξνθήζεσο ησλ παξαπάλσ  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία. (Βιέπε ζεκείσζε Νν 22).   
 
 

5.  Απνζέκαηα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο   

Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1
ε
   Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31

ε
  Μαξηίνπ 2011 

31 

 

6.  Πειάηεο θαη απαηηήζεηο 
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7.  Γάλεηα 
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Γελ ππήξραλ ιεμηπξφζεζκα δάλεηα ε άιιεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ηξηκεληαίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο   

Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1
ε
   Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31

ε
  Μαξηίνπ 2011 

34 

 

8.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

 

 

 

9.  Πξνκεζεπηέο - Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

 

 

10. Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
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11.  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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12.  Γαπάλεο 

 

13. Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 
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       14. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 

 

 

 

 

15.  Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Ζ εηαηξεία δελ πξνέβεη ζε αγνξέο ε πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρψλ ην Α ηξίκελν ηνπ 2011 . 
Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31

ε 
Μαξηίνπ 2011 θαηείρε ζπλνιηθά 112.901  ίδηεο κεηνρέο αμίαο θηήζεο € 259.495,20.      

 

 

 16. Κέξδε  αλά κεηνρή 
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17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 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 πεξηφδνπ (31 Μαξηίνπ 2011) έρνπλ σο εμήο:  

 

 

 

 

 

- Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ησλ άιισλ (ηξίησλ) κεξψλ. 
- Γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ. 
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18. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

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

θαηαζηεί νξηζηηθέο. 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 2007-2010 

GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E. 2010 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ ΠΤΡΟΤ 

INTERNATIONAL A.E. 

2010 

ALCHEMA ΔΠΔ 2010 

GOLDEN WEST SEED IBERICA LTD 2004 -2010 

GOLDEN WEST SEED TOHUMCULUK 

VE TICARET LTD STI 

2007 – 2010 

GOLDEN WEST MIDDLE EAST LTD 2005-2010 

NOVASEED LTD 2005-2010 

GOLDEN WEST SEED BULGARIA OOD 2007-2010 

 

 

19. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Δπί ησλ αθηλήησλ  ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 
19,2 εθαη.    γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

 

20. Πξνβιέςεηο 

Σν ζσξεπκέλν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηελ 31/03/2011 αλεξρφηαλ ζπλνιηθά ζην πνζφ € 1,4 εθαη. θαη 
αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ.: 
 
α. Πξφβιεςε γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο € 0,3 εθαη. θαη  
β. Πξφβιεςε γηα ινηπέο επηζθάιεηεο θαη θηλδχλνπο € 1,1 εθάη. 
 

 

21. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζηνλ φκηιν 
αλέξρνληαλ ζε  164 ( A ηξίκελν 2010  153) θαη ζηελ εηαηξία ζε 137 άηνκα (A ηξίκελν 2010  125). 

 

 

22.  εκαληηθά γεγνλόηα 

 
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 
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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.   
 
ηηο 2-5-2011, εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  ε ζπγρψλεπζε 
δηα απνξξνθήζεσο ησλ παξαπάλσ  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία.    

 

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 
31.03.2011.  
(Σα πνζά εκθαλίδνληαη ζε ρηι. επξψ) 
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23.  Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

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

 

 

24.  Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 
Δθηφο ηεο παξαπάλσ ππ’ αξηζκφ 22 ζεκείσζεο, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο  
31

εο
 Μαξηίνπ 2011, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 
Αζήλα 27 Μαΐνπ 2011 

 
 
 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..                                 Ο Αληηπξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο          
 
 
 
ΓΗΩΡΓΟ ΠΤΡΟΤ                                                      ΠΤΡΟ ΠΤΡΟΤ 
   Α.Γ.Σ. Υ170764                                                            Α.Γ.Σ. Ρ 016048 
 
 
 
 
 
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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