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EΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟ 1η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2009.

(Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης)
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν
κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 12 Μαρτίου
δηµοσιοποιηθεί

2010 και

έχουν

µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, µαζί µε την Έκθεση Ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητού Συµβουλίου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.enet.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα
γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1.1.2009-31.12.2009)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην εταιρική χρήση
2009 (1.1.2009-31.12.2009). H Έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων των
άρθρων 43α, 107 και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και του άρθρου 4 παρ. 7 του
Ν. 3556/07 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου
να υπάρξει µια ουσιαστική ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω
χρονική περίοδο την οποία υποβάλλουµε στη Τακτική Γενική Συνέλευσή σας µαζί
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση και παρακαλούµε να τις
εγκρίνετε.
1. Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
Η εταιρεία «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1982 µε διάρκεια 35 έτη και
έδρα την Αθήνα, Μίνωος 10 – 16 (Ν. Κόσµος). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας www.enet.gr.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών και
συγκεκριµένα στις προεκτυπωτικές εργασίες.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν
έχει τραπεζικά δάνεια.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο εφόσον δεν διενεργούνται
συναλλαγές µε το εξωτερικό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη χρήση 2009 η εταιρεία δεν άντλησε ίδια ή δανειακά κεφάλαια και δεν
προέβη σε καµία επένδυση. Ως εκ τούτου δεν υφίστανται κίνδυνος επιτοκίου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Κύριος πελάτης της εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.». Εποµένως η πορεία της εταιρείας εξαρτάται από την πορεία της µητρικής.
Κίνδυνος ρευστότητας
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∆εν υπάρχει.
3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσµατα και αποδοτικότητα
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να
σηµειώσουµε τα εξής :
Κύκλος εργασιών
Κύκλος Εργασιών - Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης
Έσοδα από πώληση ΠΡΟΙΟΝΤΩΝκ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2009
6.225,20
3.033.598,01
3.039.823,21

31.12.2008
9.479,76
4.031.222,92
4.040.702,68

Η χρήση του 2009 ήταν µια ζηµιογόνα χρονιά µε µείωση του κύκλου εργασιών κατά
24,77 % σε σχέση µε το 2008. Ο κύκλος εργασιών το 2009 ανήλθε σε 3.039.823,21 €.
Συνολικά, το 2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι µειωµένος έναντι του 2008
κατά 1.000.879,47 ευρώ.
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεµάτων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο

31.12.2009
1.576,51
2.990.004,43
16.679,72
0,00
26.494,04
247.429,60
3.282.184,30

31.12.2008
2.738,25
3.889.404,40
61.157,94
568,79
38.920,58
232.137,63
4.224.927,59

Στην κλειόµενη χρήση οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν µειωθεί κατά
899.399,97 ευρώ (ποσοστό 23,12%). Τα λοιπά έξοδα ενσωµατωµένα στο κόστος
πωληθέντων µειώθηκαν από το 2008 στο 2009 κατά 42.181,58 ευρώ (ποσοστό
12,68%). Έτσι το συνολικό κόστος πωληθέντων είναι µειωµένο κατά 942.743,29
ευρώ (ποσοστό 22,31%). Οι µικτές ζηµίες της Εταιρείας το 2009 ανέρχονται σε
242.361,09 € έναντι 184.224,91 το 2008, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση κατά
58.136,18 € (ποσοστό 31,56%).
΄Αλλα ΄Εσοδα Εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης

31.12.2009

Έσοδο από αναστροφή Υποχρεώσεων
αποζηµείωσης στο προσωπικό

0,01

΄Εξοδα ∆ιάθεσης
∆εν υπάρχουν.
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31.12.2008
381.911,31
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΄Εξοδα ∆ιοίκησης
'Εξοδα ∆ιοίκησης

31.12.2009

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

7.493,79

31.12.2008
27.476,76

Τα έξοδα διοίκησης έχουν µειωθεί το 2009 σε σχέση µε το 2008 κατά 19.982,97
χιλιάδες ευρώ, ήτοι ποσοστό 72,73 %.
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2009 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2009 ανέρχονται σε -1.457.536,80 ευρώ, έναντι
-1.207.774,17 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008
έχουν ως εξής:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2009
331.379,09
719.161,26

46,08%

31/12/2008
360,729,21
698.419,14

51,65%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό
ενεργητικό.
Σύνολο υποχρεώσεων
190.818,86 26,53%
Σύνολο παθητικού
719.161,26
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

217.743,71
698.419,14

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

360.729,21 165,67%
217.743,71

331.379,09 173,66%
190.818,86

31,18%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2009
Καθαρά αποτελέσµατα
χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

(249.854,87)
3.039.823,21

31/12/2008
-8,22%

170.209,64
4.040.702,68

4,21%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα
συνολικά της έσοδα
Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

(249.854,87)
3.039.823,21
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(184.224,91)
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Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
4. Προβλεπόµενη πορεία - προοπτικές για το 2010
Η πρωτοφανής οικονοµική κρίση στη χώρα µας δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις
όσον αφορά την γενική πορεία της οικονοµίας το 2010. Η ∆ιοίκηση θα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσει τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας
µειώνοντας το κόστος παραγωγής και λειτουργίας και αυξάνοντας τα έσοδα. Βέβαια
η πορεία της εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της µητρικής.
5. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα
Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε τα απόβλητα από την εκτυπωτική
δραστηριότητα της εταιρείας να µην επηρεάζουν ή να προκαλούν αλλοίωση του
φυσικού περιβάλλοντος.
Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές,
άδειες, αποζηµιώσεις κλπ είναι µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
6. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ανάπτυξης και ερευνών
Η εταιρεία την κλειόµενη χρήση δεν διέθεσε πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών παραγωγής
7. Ακίνητα –Υποκαταστήµατα
Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της. Επίσης για την άσκηση της
δραστηριότητας δεν έχει υποκαταστήµατα, πέραν του κεντρικού.
8. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και συνάλλαγµα (χρηµατοπιστωτικά
µέσα)
Η εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σ άλλες εταιρείες.
9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης της Έκθεσης του ∆.Σ.
Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν
τα κονδύλια του Ισολογισµού, την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση και την
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
10. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη (άρθρ. 3 απόφαση
1/434/3.7.2007)
ΟΙ σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα
κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31/12/2009 που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ. Ν.
2190/1920), έχουν ως εξής:
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

01/01/ - 31/12/2009

ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
3.954,07
3.033.598,01
4.148,57
4.029.210,92

Σύνολο

3.954,07

3.033.598,01

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009
ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

01/01/ - 31/12/2008

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
271.614,61
271.614,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.497,63
1.497,63

4.148,57

4.029.210,92

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
331.143,19
331.143,19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
47.889,35
47.889,35

Σε σχέση µε τις παραπάνω συναλλαγές σηµειώνονται τα εξής:
Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε την µητρική Χ. .Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε το οποίο της έχει αναθέσει όλες τις
προεκτυπωτικές της εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Επίσης έχει υπογραφεί
ιδιωτικό συµφωνητικό µε την µητρική, η οποία της παρέχει λογιστικές και
µηχανογραφικές υπηρεσίες.
11. Μερισµατική Πολιτική
Για την χρήση 2009 λόγω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων, δεν συντρέχει περίπτωση
διανοµής µερίσµατος.

Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσεως 2009 και να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους
κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην
υπόλογη χρήση.

Αθήνα, 12/03/2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

7

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι εκείνη που
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου µε ηµεροµηνία 12/03/2010.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Αθανάσιος Φραγκισκάκης
ΑΜ 15081 ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις
συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια
που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31
∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο
εξής: Επειδή τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, έχουν καταστεί αρνητικά, συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.
2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Εταιρείας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.1

0,01
0,00
0,00
337.689,92
0,00
0,00
337.689,93

150,00
322.895,90

776,51
353.318,60

0,00
8.333,19
331.379,09
719.161,26

0,00
6.634,10
360.729,21
698.419,14

60.000,00
0,00
20.303,04
(1.537.839,84)
(1.457.536,80)

60.000,00
0,00
20.303,04
(1.288.077,21)
(1.207.774,17)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4.9
4.10

1.935.879,20
50.000,00
0,00
1.985.879,20

1.688.449,60
0,00
0,00
1.688.449,60

4.11

190.818,86
0,00
0,00
190.818,86
719.161,26

217.743,71
0,00
0,00
217.743,71
698.419,14

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά
την έξοδο από την υπηρεσία
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
∆άνεια

31/12/08

0,01
0,00
0,00
387.782,16
0,00
0,00
387.782,17

Σύνολο Ενεργητικού

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Ζηµίες εις νέον
Σύνολο Καθαρής θέσης

31/12/09

Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Ερευνών Ανάπτυξης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
∆ιαφορές αποτίµησης διαθεσίµων για πώληση
χρηµ/κων περ. στοιχείων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α+Β)
Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους
µετόχους για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

5.8

Κέρδη / ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/01/200901/01/200831/12/2009
31/12/2008
3.039.823,21
4.040.702,68
3.282.184,30
4.224.927,59
(242.361,09)
(184.224,91)
0,01
381.911,31
0,00
0,00
7.493,79
27.476,76
0,00
0,00
0,00
0,00
(249.854,87)
170.209,64
0,00
0,00
(249.854,87)
170.209,64
92,24
(192.481,08)
(249.762,63)
(22.271,44)

0,00
0,00

0,00
0,00

(249.762,63)

(22.271,44)

(249,76)

(22,27)

(249.854,87)

170.209,64

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/09-31/12/09
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Εσοδα από διακοπή προγράµµατος παροχών προσωπικού
Αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Φόροι εισοδήµατος (προηγ.χρήσεων, διαφορές φορολ/κου ελέγχου. )
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περίοδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της περιόδου
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1/1/08-31/12/08

(249.854,87)

170.209,64

0,00
0,00
0,00
0,00
(249.854,87)

0,00
0,00
(381.911,31)
0,00
(211.701,67)

626,51
30.422,70
(26.924,85)
247.429,60

438,25
31.556,99
(50.199,56)
232.137,63

0,00
0,00
1.699,09

0,00
0,00
2.231,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1.699,09

2.231,64

6.634,10
8.333,19

4.402,46
6.634,10

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1/1/2008
Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπο την 31/12/2008

60.000,00
60.000,00
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1/01/2009

Κεφάλαιο υπέρ
Τακτικό
το άρτιο
αποθεµατικό
0,00
0,00

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

0,00

0,00

0,00

0,00

Κεφάλαιο υπέρ
Τακτικό
το άρτιο
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Λοιπά
αποθεµατικά
20.303,04
20.303,04
Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(1.265.805,77)

(1.185.502,73)

(22.271,44)

(22.271,44)

(1.288.077,21)

(1.207.774,17)

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

60.000,00

0,00

0,00

0,00

20.303,04

(1.288.077,21)
(249.762,63)

(249.762,63)

60.000,00

0,00

0,00

0,00

20.303,04

(1.537.839,84)

(1.457.536,80)

Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπο την 31/12/2009

Αποτελέσµατα εις
νέον
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(1.207.774,17)

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)
1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 35 έτη, η έδρα της είναι
στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 4365/01/Β/86/4363.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών και συγκεκριµένα
στις προεκτυπωτικές εργασίες.
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2009 αφορούν την χρήση 2009.
Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων” και έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού
είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον ∆εκέµβριο του 2009, µετά την υιοθέτησή
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2008 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον ∆εκέµβριο του
2008.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού
κόστους .
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern).
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Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008.
Η κατάρτιση τους σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για
τις οποίες έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλα.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία τις παραθέτουµε
στις επόµενες παραγράφους.
2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2009
α) ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης ∆εκεµβρίου
2008, L339- 18.12.2008)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι:
i) Η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε
µετόχους, ii) Η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος που
συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα», και iii) Επαναδιατυπώσεις στις
οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών αρχών και
µεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής
περιόδου. Ο Κανονισµός συνοδεύεται από ένα προσάρτηµα ανάλογων τροποποιήσεων
περιορισµένης έκτασης σε αρκετά ∆ΛΠ, ∆ΠΧΠ, Ε∆∆ΠΧΠ και ΜΕ∆ που ισχύουν και
αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009.
Η Εταιρεία εφάρµοσε τις παραπάνω τροποποιήσεις και έχει κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2009.
β) ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (αναθεωρηµένο το 2007)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης ∆εκεµβρίου
2008, L338- 17.12.2008)
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η
βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της
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επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό
διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν
ορισµένες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 11, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 38
και Ε∆∆ΠΧΠ 1 που ισχύουν από την ή µετά την 1.1.2009. Επί του παρόντος, στην
εταιρεία µας δεν υπάρχουν τέτοια κόστη, στο µέλλον εφόσον προκύψουν θα
εφαρµοσθεί το εν λόγω πρότυπο.
γ) ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1
(Τροποποίηση)
«Παρουσίαση
των
οικονοµικών
καταστάσεων»
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L
17- 22.1.2009)
Εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά
µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την
ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων
πληροφοριών αναφορικά µε τα µέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.
Επίσης έγιναν µερικές τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 7, ∆ΛΠ 39 και Ε∆∆ΠΧΠ 2 που
ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009.
Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
δ) ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27
(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L
21- 24.1.2009)
Εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες
που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο
κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες
λογιστικές πρακτικές για την αποτίµηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε
θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε
συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου
κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να
παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή.
Επίσης έγιναν περιορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 36 που
εφαρµόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009.
Επειδή η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες, η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
ε) ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των
Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου
2008, L338- 17.12.2008)
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της
κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης» για όρους
που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες
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οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα
µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
στ) ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεµβρίου 2007,
L304- 22.11.2007)
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και
κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής
οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία εφάρµοσε
το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
ζ) Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης ∆εκεµβρίου
2008, L338- 17.12.2008).
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2008. Η διερµηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισµό που πρέπει να υιοθετήσουν οι
εταιρείες που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή
«ταξιδιωτικά µίλια», σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
η) ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και
Αποτίµηση» και Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»
(Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009, L3141/12/2009)
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.]Με τις τροποποιήσεις της διερµηνείας Ε∆∆ΧΠΑ 9 και του ∆ΛΠ 39
αποσαφηνίζεται ο χειρισµός των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που είναι
ενσωµατωµένα σε άλλα συµβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόµησης υβριδικού
(σύνθετου) περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των
αποτελεσµάτων.
Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
θ) ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και
Αποτίµηση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεµβρίου 2009 L239 –
10/09/2009]
Εφαρµόζεται µεταγενέστερα απο την 30/06/2008 (σε περίπτωση που µια επιχείρηση
έχει ήδη υποβάλει τις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1004/2008, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τις οικονοµικές καταστάσεις
της). Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7 αποσαφηνίζουν την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος και τα µέτρα τα σχετικά µε τη µετάβαση που θεσπίζονται µε τις
τροποποιήσεις των προτύπων αυτών που εκδόθηκαν από τον Ο∆ΛΠ στις 13
Οκτωβρίου 2008 (τροποποίηση που είχε εισαχθεί λόγω της χρηµατοοικονοµικής
κρίσης).
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Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
ι) ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» ∆ΠΧΑ 4
(Τροποποίηση) «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της
Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009, L314-1/12/2009]
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα
απαιτούνται γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας κάθε
κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων: Επίπεδο 1) χρηµατιστηριακές
τιµές από αγορές µε επαρκείς όγκους συναλλαγών, Επίπεδο 2) πληροφόρηση που
αντλείται είτε άµεσα (π.χ. τιµές) είτε έµµεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιµών),
Επίπεδο 3) πληροφόρηση που δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Επίσης ως προς τον κίνδυνο ρευστότητας η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί
ανάλυση ληκτότητας για παράγωγες και µη παράγωγες χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις επιφέρουν και κάποιες αλλαγές στις
γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 7
H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.
κ) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος
ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L
21- 24.1.2009)
Μέρος Ι
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που
υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
- ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική
εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και
Αποτίµηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία εφάρµοσε την τροποποίηση
αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν επηρέασε τις οικονοµικές
καταστάσεις.
- ∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση ταµειακών ροών»)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες
στις οποίες περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών
στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα
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και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το
στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την
αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται
στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις συνήθεις
δραστηριότητες της Εταιρείας δεν περιλαµβάνεται η εκµίσθωση και µεταγενέστερη
πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις
δραστηριότητες αυτές.
- ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους»
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες:
i) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην
έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές
αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει
τις παροχές που αποδίδονται στην προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος
προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων
καθορισµένων παροχών.
ii) Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος
έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος
εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την
αποτίµηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών.
iii) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν
εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων.
iv) Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα
Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να
γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για
να είναι συνεπές.
Η Εταιρεία εφάρµοσε αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο
δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
- ∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης»
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο
από εκείνο της αγοράς να αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και των
εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική αντιµετώπιση του
∆ΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν
έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
- ∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)
Με την τροποποίηση:
i) ∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του
αποτελεσµατικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση,
ii) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει
απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης
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δανείων, και την απόσβεση παρεπόµενου κόστους που συνδέεται µε το
διακανονισµό δανείων. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
δραστηριότητες της Εταιρείας.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές
καταστάσεις»
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική
εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως
στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα
συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε
θυγατρικές, η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
- ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
αντιµετωπίζεται ως µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια
ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που
περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης
καταχωρίζονται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση
που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία δεν έχει
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις.
- ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή
επιχείρηση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Καταχώριση και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά
µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις.
- ∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι
κάποια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµούνται στην εύλογη αξία αντί
στο ιστορικό κόστος. ∆εν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής της τροποποίησης από την
Εταιρεία.
- ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο
∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση
και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες
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γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Επειδή η εταιρεία δεν
έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις
δραστηριότητές της.
- ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά
το κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών,
πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της
αξίας λόγω χρήσεως. Η Εταιρεία εφάρµοσε αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει
την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
- ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως
προπληρωµή µόνο εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος
πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει
ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η
πληρωµή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα. Η Εταιρεία εφάρµοσε την τροποποίηση
από την 1η Ιανουαρίου 2009.
- ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια,
αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα
χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η
τροποποίηση δεν έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας,
καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής
µεθόδου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και
Αποτίµηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
i) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της
εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει
να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή
αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.
ii) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης
στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για
εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος
ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση
µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης
αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το
χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.
iii) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση
αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει
µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και αναφέρει
έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για
να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για
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τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα
που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το
∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο
απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
οικονοµικής οντότητας.
iv) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη
διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό
επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής
αντιστάθµισης εύλογης αξίας).
Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
- ∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για
µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ
40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά
αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, το
ακίνητο αποτιµάται στο κόστος µέχρι την ενωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας
ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία
καθίσταται δυνατό να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία. Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει
επενδύσεις σε ακίνητα, η τροποποίηση δεν επηρέασε τις δραστηριότητές της.
- ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου
οι υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την
κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί
κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει καµία
γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητές
τους.
- ∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις µιας θυγατρικής ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα
πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και
θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον
πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση
στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την
ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η
Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από 1η Ιανουαρίου 2010.

23

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

Μέρος ΙΙ
Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισµού αναφέρονται
σε αλλαγές στην ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης. και δεν οδηγούν σε
λογιστικές µεταβολές για λόγους παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά συνέπεια οι
εφαρµοστέες τροποποιήσεις δεν θα έχουν επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις
Εταιρείας (του Οµίλου).
Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής:
∆ΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και
Λάθη
∆ΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆ΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41,
Γεωργία)
∆.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές
Οικονοµίες
∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά
∆ΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα
∆ΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 5 Μη
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, ∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα, ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων).
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για χρήσεις που αρχίζουν µετά την 30η
Ιουνίου 2009
α) ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L 149
- 12.6.2009)
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το
τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου
θυγατρικής.
Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1,
∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη
διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να
εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η εταιρεία θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας που θα
πραγµατοποιηθούν µετά από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους.
β) ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009.
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[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L
149 - 12.6.2009]
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν:
i) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει,
ii) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και
iii) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν:
α) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την
απόκτηση και
β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος.
Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ
∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16,
∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη
διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η αναθεώρηση δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
γ) Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση
Εξωτερικού»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009.
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Ιουνίου 2009, L
139 - 5.6.2009]
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον
κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε
εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για
το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Επειδή η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική
αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
δ) ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2011.
[Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 L347 24/12/2009]
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα
δικαιώµατα όταν τα εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το
νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται
κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου
ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η
τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση αφορά
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δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας.
Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρία.
ε) ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεµβρίου 2009 L24416/9/2009]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική
αντιστάθµισης στο µέρος του χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντιστοιχεί στον
πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως
µέσα αντιστάθµισης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
ζ) ∆ΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2010.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεµβρίου 2009 L31126.11.2009]
Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί
ευχερέστερη η χρήση του ∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, στο
αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες
µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας
αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες.
Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας, καθώς η Εταιρία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.
η) Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 26.3.2009]
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 29η
Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
Το Ε∆∆ΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονοµικές οντότητες που συµπρατουν µε το
∆ηµόσιο για τη δηµιουργία και εκµετάλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές
πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, η Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός
των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση και η διερµηνεία ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών της µόνιµης
Επιτροπής διερµηνειών τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .
θ) Ε∆∆ΠΧΑ 15 – «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2010.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 L191 23.7.2009]
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Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να
αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων και
ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π.
11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα.
Επειδή η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων ακινήτων, η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
ι) Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2009 L312–
27/11/2009]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη
αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική
οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α)
διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους
µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε
µετρητών. Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 και στο ∆ΛΠ 10. Η
Εταιρεία θα εφαρµόσει την διερµηνεία αυτή µελλοντικά σε τυχόν διανοµές στοιχείων
ενεργητικού, ως ανωτέρω περιγράφεται, από την 1η Ιανουαρίου 2010.
ια) Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009 L 314 –
1/12/2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η
οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο,
το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη
συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική
οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο
για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης
έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1.Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρία .

2.3 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆εν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
καθώς η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Η εταιρεία είναι
θυγατρική της εισηγµένης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. και οι
Οικονοµικές της Καταστάσεις έχουν περιληφθεί στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.

2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων της
περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Τα φορολογητέα αποτελέσµατα
διαφέρουν από τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας όπως αυτά αναφέρονται στις
οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν
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φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν
περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά.
Αναβαλλόµενη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω
χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο
βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και θα συµψηφιστεί µε
την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται
κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί,
συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα
µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που
αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστούν τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις.
Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που
συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
2.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του
Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
αντικατοπτρίζει την κατ’ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα
πώλησης.
2.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του.
2.7 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη
λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά
έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2009.
2.8 ΠΕΛΑΤΕΣ

Η αποτίµηση των πελατών γίνεται στην ονοµαστική αξία των απαιτήσεων αφού
µειωθούν µε τυχόν επισφάλειες. Η διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Για κάθε πιθανή επισφάλεια
διενεργείται πρόβλεψη.
2.9 ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.
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2.10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε την
συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλλει σ’αυτό
συγκεκριµένη χρηµατική παροχή.
2.11 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύµφωνα µε τον Νόµο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυµες Εταιρείες υφίστανται
γενικά για τις ανώνυµες εταιρείες κάποιες επιβεβληµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Συγκεκριµένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από τον Νόµο:
Άρθρο 47 ∆ιάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία µειωθεί κάτω από το µισό
του µετοχικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο
από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον
Παράγραφος 1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού που προβλέπεται
από το Άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το Άρθρο 47. Έννοµο
συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά
περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο σε ένα τοµέα αυτόν των εργασιών της
προεκτύπωσης.
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος : Η εταιρεία έχει κυρίως ένα πελάτη τη µητρική εταιρεία.
3.2 Κίνδυνος ρευστότητας : ∆εν υπάρχει.
3.3 Κίνδυνοι Τιµών: ∆εν υπάρχουν.
3.4. Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν έχει δανεισµό.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.1 Ενσώµατα πάγια

Ποσά σε €

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 31.12.2009 )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
Σύνολο
Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις
Σύνολο
Αποσβέσεων Προσθήκες Μειώσεις αποσβέσεων
31/12/2008
χρήσης
χρήσης
31/12/2009
31/12/2008
χρήσης
χρήσης
31/12/2009

1.041,64

0

0

1.041,64
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1.041,63

0

0

1.041,63

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣ.
ΑΞΙΑ
31.12.2009

0,01
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4.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ΑΠΑΙΤΗΣΗ)
Υπόλοιπο έναρξης
Από πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού χρήσης
Αναστροφή µέρους των φορολογικών
απαιτήσεων/υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών
συντελεστών

31/12/2009

31/12/2008

337.689,92
61.857,40

497.234,98
20.355,25

(12.371,48)

(179.900,31)

606,32
387.782,16

0,00
337.689,92

Φόρος εισοδήµατος επί των φορολογικών αποτελεσµάτων

ΣΥΝΟΛΟ

Ο αναβαλλόµενος φόρος παρακολουθείται συµψηφιστικά (απαίτηση – υποχρέωση)
και το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εµφανίζεται αντίστοιχα στο
Ενεργητικό ή το Παθητικό.
4.3 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν.
4.4 Αποθέµατα
Αποθέµατα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

31.12.2009
150,00
150,00

31.12.2008
776,51
776,51

4.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Πελατες
Επιταγες εισπρακτέες
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Σύνολο

31.12.2009
314.157,02
0,00
2.473,77
6.265,11
322.895,90

31.12.2008
344.515,64
0,00
2.172,13
6.630,83
353.318,60

4.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

31.12.2009
3.849,75
4.483,44
8.333,19

31.12.2008
3.170,87
3.463,23
6.634,10

31.12.2009

31.12.2008

4.7 Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαιρούµενο σε 1.000 κοινές ανώνυµες µετοχές µε αξία
κάθε µετοχής 60,00 €
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4.8 Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας η δηµιουργία
«Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των
κερδών µετά από φόρους, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του
αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»
προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη
διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές.
Στα «Έκτακτα Αποθεµατικά» περιλαµβάνονται αυτά που έχουν σχηµατισθεί χωρίς
υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί
ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηµατισµού τους.
4.9 Προβλέψεις για Παροχές στους εργαζοµένους
Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν σε 88
άτοµα. Η υποχρέωση για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού
προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας
αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε
αναγνωρισµένους αναλογιστές και η εκτιµούµενη κατά την 31.12.2009 υποχρέωση
έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε
βάση το ∆.Λ.Π. 19.

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

31.12.2009
1.935.879,20

31.12.2008
1.688.449,60

Η κίνηση των προβλέψεων για Παροχές στους εργαζόµενους έχει ως εξής:

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2008
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01.- 31.12.08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε €
1.838.223,28
232.137,67

ΜΕΙΟΝ: Αντιστροφή πρόβλεψης λόγω µετακίνησης προσωπικού
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης υποχρέωσης την 31.12.08

381.911,35
1.688.449,60

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009

1.688.449,60

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01.- 31.12.09
Πληρωθείσες Αποζηµειώσεις 01.01.- 31.12.09
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης υποχρέωσης την 31.12.09

247.429,60
0,00
1.935.879,20

Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2009 αλλά και την 31/12/2008
ήταν 88 άτοµα (µισθωτοί).
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4.10 Λοιπές προβλέψεις
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο παρόλα αυτά διενεργήθηκε πρόβλεψη ύψους 50.000,00 €.
4.11 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .
Πιστωτές διάφοροι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Φ.Π.Α.
Φ.Μ.Υ. - Ε.Ε.
Λοιποί Φόροι -τέλη
Φόρος Εισοδήµατος
Σύνολο
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικά Ταµεία
Αγγελιόσηµο
Σύνολο
Γενικό Σύνολο Βραχυορόθεσµων Υποχρεώσεων

31.12.2009

31.12.2008

1.676,93

989,98

0,00
0,00
7.866,62
7.866,62

645,60
21.500,00
7.615,94
29.761,54

11.305,16
62.243,15
520,00
0,00
74.068,31

11.232,52
66.794,41
172,13
5.108,99
83.308,05

24.711,07
67.025,70
15.470,23
0,00
107.207,00

23.936,52
63.540,40
16.207,22
0,00
103.684,14

190.818,86

217.743,71

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.1 Κύκλος Εργασιών και Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών - Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης
Έσοδα από πώληση ΠΡΟΙΟΝΤΩΝκ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2009
6.225,20
3.033.598,01
3.039.823,21

31.12.2008
9.479,76
4.031.222,92
4.040.702,68

31.12.2009
1.576,51
2.990.004,43
16.679,72
0,00
26.494,04
247.429,60
3.282.184,30

31.12.2008
2.738,25
3.889.404,40
61.157,94
568,79
38.920,58
232.137,63
4.224.927,59

5.2 Κόστος πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων
Κόστος αποθεµάτων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης

31.12.2009

Έσοδο από αναστροφή Υποχρεώσεων αποζηµείωσης
στο προσωπικό

31.12.2008

0,01

381.911,31

31.12.2009
7.493,79

31.12.2008
27.476,76

5.4 Έξοδα διάθεσης
∆εν υπάρχουν
5.5 Έξοδα ∆ιοίκησης
'Εξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων

5.6 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
∆εν υπάρχουν.
5.7 Φόρος Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων
Φορολογικός Συντελεστής
Φόροι εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου & λοιποί
φόροι προηγουµ. Χρήσης
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων /
υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης / (ελάφρυνσης)
Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης
Από πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού χρήσης
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου & λοιποί
φόροι προηγουµ. Χρήσης
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων /
υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών συντελεστών
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης / (ελάφρυνσης)

01/01/09 - 31/12/09
01/01/08 - 31/12/08
(249.854,87)
170.209,64
0,25
0,25
(62.463,72)
42.552,41
50.000,00

0,00

12.371,48
0,00
(92,24)

122.101,64
27.827,03
192.481,08

01/01/09 - 31/12/09
01/01/08 - 31/12/08
(606,32)
5.108,99
(61.857,40)
37.443,42
50.000,00

0,00

12.371,48
0,00
(92,24)

122.101,64
27.827,03
192.481,08

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και
2009, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο παρόλα αυτά διενεργήθηκε πρόβλεψη
ύψους 50.000,00 €.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 31.12.2009

5.8 Ανάλυση κερδών κατά µετοχή
Ανάλυση Κερδών κατά µετοχή
Κέρδη/(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Αριθµός Με τοχών
Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή σε Ευρώ

31.12.2009
(249.762,63)
1.000
(249,76)

31.12.2008
(22.271,44)
1.000
(22,27)

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
6.1 Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε τη µητρική Χ.Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία της έχει αναθέσει όλες τις προεκτυπωτικές
εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Επιπλέον η εταιρεία έχει υπογράψει
ιδιωτικό συµφωνητικό τη µητρική Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία
της παρέχει λογιστικές και µηχανογραφικές υπηρεσίες.
01/01/ - 31/12/2009

ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.

01/01/ - 31/12/2008

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
3.954,07
3.033.598,01
4.148,57
4.029.210,92

Σύνολο

3.954,07

3.033.598,01

4.148,57

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009
ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
271.614,61
271.614,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.497,63
1.497,63

4.029.210,92

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
331.143,19
331.143,19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
47.889,35
47.889,35

6.2 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή δεν έλαβαν καµία
αµοιβή για την χρήση 2009.

7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα, πέραν της ηµεροµηνίας σύνταξης του ισολογισµού
της 31/12/2009 για οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ανωτέρω ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 12 Μαρτίου 2010.
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ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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Αθήνα 12 Μαρτίου 2010
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

Βασίλειος Αλεξ. Τσαµπόκας
Ν 244187/1983

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ευάγγελος Χρ. Τάτσης
Ρ 673041/1994

Αγλαία Ιωαν. Σκλάβη
ΑΕ 002915/2007

Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από 35
σελίδες είναι αυτή που αναφέρουµε στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 12/03/2010.
ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.
Ο OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
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ºøTOEK¢OTIKH A.E.
APMAE 4365/01/B/86/4363
M›ÓˆÔ˜ 10-16, 117 43 Aı‹Ó·
™TOIXEIA & ¶§HPOºOPIE™ TH™ XPH™H™ A¶O 1 IANOYAPIOY 2009 Eø™ 31 ¢EKEMBPIOY 2009
(¢ËÌÔÛÈÂ˘ﬁÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ K.N. 2190/1920, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢.§.¶.)
T· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ºøTOEK¢OTIKH ∞.∂. ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹
‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ﬁÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚÎˆÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹.
™TOIXEIA E¶IXEIPH™H™
AÚÌﬁ‰È· ˘ËÚÂÛ›·: NÔÌ·Ú¯›· AıËÓÒÓ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ EÙ·ÈÚÂ›·˜: www.enet.gr.
HÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ EÙ‹ÛÈˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ K·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (·ﬁ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·): 12 M·ÚÙ›Ô˘ 2010
OÚÎˆÙﬁ˜ EÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜: Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÈÛÎ¿ÎË˜
(AM™OE§ 15081)
EÏÂÁÎÙÈÎ‹ EÙ·ÈÚÂ›·: ™O§ ·.Â.Ô.Â.
T‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ: MÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË
(ı¤Ì· ¤ÌÊ·ÛË˜ ¿Úı. 47 ÙÔ˘ KN 2190/1920)

™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘:
TÂÁÔÔ‡ÏÔ˘ EÏ¤ÓË, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
TÛ·ÌﬁÎ·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜, AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜
A˘ÁÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÙÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
T¿ÙÛË˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

1.1 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ OIKONOMIKH™ £E™H™

1.3 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ METABO§øN
I¢IøN KEºA§AIøN

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

H ETAIPEIA
31/12/2009
ENEP°HTIKO
I‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
AÔı¤Ì·Ù·
A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÂÏ¿ÙÂ˜
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
™YNO§O ENEP°HTIKOY

0,01)
387.782,16)
150,00)
322.895,90)
8.333,19)
719.161,26)

0,01)
337.689,92)
776,51)
353.318,60)
6.634,10)
698.419,14)

¶A£HTIKO
MÂÙÔ¯ÈÎﬁ (EÙ·ÈÚÈÎﬁ) KÂÊ¿Ï·ÈÔ
60.000,00)
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ÌÂÙﬁ¯ˆÓ EÙ·ÈÚÂ›·˜
(1.517.536,80)
™‡ÓÔÏÔ K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ ÌÂÙﬁ¯ˆÓ (‹ ÂÙ·›ÚˆÓ) ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ (·) (1.457.536,80)
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ (‚)
0,00)
™‡ÓÔÏÔ K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ (Á)= (·)+(‚)
(1.457.536,80)
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
1.985.879,20)
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
190.818,86)
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‰)
2.176.698,06)
™YNO§O KA£APH™ £E™H™ KAI Y¶OXPEø™EøN (Á)+(‰)
719.161,26)

60.000,00)
(1.267.774,17)
(1.207.774,17)
0,00)
(1.207.774,17)
1.688.449,60)
217.743,71)
1.906.193,31)
698.419,14)

™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
(01.01.2009 Î·È 01.01.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
(Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ Î·È ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
(31.12.2009 Î·È 31.12.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

31/12/2009

31/12/2008

(1.207.774,17)

(1.185.502,73)

(249.762,63)

(22.271,44)

(1.457.536,80)

(1.207.774,17)

1.4 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ TAMIAKøN POøN

1.2 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ ™YNO§IKøN E™O¢øN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)
H ETAIPEIA
1/1/2009
31/12/2009

1/1/2008
31/12/2008

3.039.823,21)
(242.361,09)

4.040.702,68)
(184.224,91)

(249.854,87)
(249.854,87)
(249.762,63)

170.209,64)
170.209,64)
(22.271,44)

K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ – ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ A )
(249,76)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ
(249.854,87)

(22,27)

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·ÛÈÒÓ
MÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜

H ETAIPEIA

31/12/2008

K·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

H ETAIPEIA
1/1/2009
31/12/2009

1/1/2008
31/12/2008

(249.854,87)

170.209,64)

0,00)

(381.911,31)

626,51)
30.422,70)
(26.924,85)
247.429,60)

438,25)
31.556,99)
(50.199,56)
232.127,63)

0,00)

0,00)

1.699,09)

2.231,64)

0,00)

0,00)

0,00)

0,00

1.699,09)
6.634,10)
8.333,19)

2.231,64)
4.402,46)
6.634,10)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ ÊﬁÚˆÓ (Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌÈ¤˜)
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:
MÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
MÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
MÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ)
A‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
MÂ›ÔÓ:
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

170.209,64)

™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
K·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (·)+(‚)+(Á)
T·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
T·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™
1. OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 31.12.2008 Î·Ù¿ Ù·
¢.§.¶.
2. OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ ÔÏÈÎ‹˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Ë X.K.
TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E. ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·.
3. H EÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2004. °È· ÙÈ˜
·Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÂ› Úﬁ‚ÏÂ„Ë 50.000 Â˘ÚÒ. ¶¤Ú·Ó ÙË˜ Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜
·˘Ù‹˜, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏﬁÁÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢.§.¶. 37.
4. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘ﬁ ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹

‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
5. O Ì¤ÛÔ˜ ﬁÚÔ˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 88 ¿ÙÔÌ·.
6. T· ÔÛ¿ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÚÔ˜ Î·È ·ﬁ Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ·ﬁ
01.01.2009 ¤ˆ˜ 31.12.2009 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ Â˘ÚÒ 3.033.598,01 Î·È Â˘ÚÒ 3.954,07
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. T· ˘ﬁÏÔÈ· ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙËÓ
31.12.2009 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Â˘ÚÒ 271.614,61, ÂÓÒ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÛÂ Â˘ÚÒ 0,00.
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