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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου τριµήνου της χρήσης 2005 δεν έχουν 

ελεγχεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 
2. Οι  εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής : 

 Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. έως και τη χρήση 2001 
 Μύλοι Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. έως και τη χρήση 2002 
 Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος έως και τη χρήση 2002 
 Πολιτεία Α.Ε.∆.Α.Ε. έως και τη χρήση 2002 
 Θεόδωρον Α.Ε.∆.Α.Ε. δεν έχει εκλεχθεί από την χρήση 2000 

3. ∆εν υπήρξε αλλαγή στις λογιστικές µεθόδους και στις λογιστικές εκτιµήσεις εκτός από τις 
υποχρεωτικά οριζόµενες λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις που απορρέουν από την 
υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

4. Η ενοποίηση γίνεται µε βάση το άρθρο 96, παρ.1β του Κ.Ν. 2190/1920 και το ∆.Π.Χ.Π. 27 
 

Επωνυµία 

 

Χώρα 

Πρώτη 
Ενοποίηση 

Ποσοστό συµµετοχής της 
µητρικής στο κεφάλαιο των 

θυγατρικών 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. Ελλάδ
α 

Όχι Μητρική εταιρεία Ολική 

Μύλοι Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδ
α 

Όχι 20% Ολική 

Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία 
Κ. Σαραντόπουλος 

Ελλάδ
α 

Όχι 0% Ολική 

Πολιτεία Α.Ε.∆.Α.Ε. Ελλάδ
α 

Όχι 0 % Ολική 

Θεόδωρον Α.Ε.∆.Α.Ε. Ελλάδ
α 

Όχι 0 % Ολική 

Σηµείωσεις: 

 Οι παραπάνω εταιρείας οι οποίες ενοποιούνται µε την µητρική εταιρεία έχουν την ίδια 
διοίκηση την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.  

 ∆εν έχει αλλάξει η µέθοδος ενοποίησης. 
 Την αντίστοιχη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Μαρτίου 2004 στην ενοποίηση 
συµµετείχαν και οι ελληνικές εταιρείες «Βίος Α.Ε.∆.Ε.Α.» και «Έκτονον Α.Ε.Ε.∆.Α.Π.» οι 
οποίες είχαν την ίδια διοίκηση µε την µητρική εταιρεία. Στην παρούσα ενοποίηση δεν 
συµµετέχουν οι δύο παραπάνω εταιρείες διότι δεν τελούν πλέον υπό την ίδια διοίκηση µε 
την µητρική εταιρεία. Επίσης οι εν λόγο εταιρείες δεν έχουν συµπεριληφθεί και στην 
ενοποίηση του πρώτου τριµήνου 2004 για συγκριτικούς λόγους. 
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 Η «Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» κατέχει το 3,90% του µετοχικού 
κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας «Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» 

 Η «Θεόδωρον Α.Ε.∆.Α.Ε.» κατέχει το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της 
«Πολιτεία Α.Ε.∆.Α.Ε.» 

 ∆εν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να συµµετέχει η µητρική εταιρεία ή κάποια θυγατρική 
άµεσα ή έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

5. Η διαχειριστική περιόδος των ενοποιούµενων εταιρειών  είναι 1η Ιανουαρίου έως 
31η ∆εκεµβρίου έκαστου έτους και δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε τις προηγούµενες 
χρήσεις. 

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση των εταιρειών του Οµίλου. 

7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου ανέρχεται σε 35 
άτοµα εκ των οποίων τα 25 άτοµα εργάζονται στην µητρική εταιρεία. 

8. Επί των ακινήτων της εταιρείας "ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε. & "ΠΟΛΙΤΕΙΑ  Α.Ε.∆.Α.Ε."  
έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης ποσού 30.582.260,00 ευρώ για ασφάλεια 
τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων την  31 Μαρτίου 2005 ανέρχονταν στο ποσό 
των 20.482.164,45 ευρώ. Επί των ακινήτων των άλλων εταιρειών δεν υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη. 

9. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των εταιρειών του 
Οµίλου κατά την περίοδο του πρώτου τριµήνου 2005 ήταν : 
Ενοίκια καταβληθέντα από την µητρική εταιρεία «Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» 
προς την εταιρεία του οµίλου «Μύλοι Πειραιώς ΑΕΒΕ» 61036,23 ευρώ και η υποχρέωση 
της µητρικής προς την συγγενή εταιρεία ανερχόταν την 31 Μαρτίου 2005 στο ποσό των 
520924,16 ευρώ.  
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Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών 
Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης “∆.Π.Χ.Π.” (International Financial Reporting Standards 
“IFRSs”) για πρώτη φορά.        
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 
βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω.  
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται. 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου 
κρίνεται κατάλληλα.. 
Βάση ενοποίησης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας και των επιχειρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
κάθε έτους. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η Εταιρία έχει τη δύναµη να ρυθµίζει την 
χρηµατοοικονοµική πολιτική και τις συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει 
ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητες της. 
Κατά την εξαγορά, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις κάθε 
θυγατρικής αποτιµούνται σύµφωνα µε την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.. 
Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης 
που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της 
εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσµατα 
την χρονιά της κτήσης. 
Τα αποτελέσµατα των θυγατρικών που εξαγοράζονται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης 
συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων από την ηµεροµηνία της 
συµβατικής απόκτησης ή µέχρι την ηµεροµηνία της συµβατικής πώλησης, αντίστοιχα. (δεν 
συνέτρεξε τέτοια περίπτωση). 
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των 
θυγατρικών προκειµένου οι λογιστικές τους πολιτικές να συµβαδίζουν µε τις λογιστικές αρχές 
που χρησιµοποιεί ο Όµιλος. 
Κατά την ενοποίηση, όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα κέρδη και ζηµίες 
µεταξύ των επιχειρήσεων του Οµίλου απαλείφονται. 
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Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
Συνδεδεµένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο 
ή από κοινού έλεγχο, µέσω συµµετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της 
επιχείρησης στην οποία συµµετέχει. 
Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
ενσωµατώνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε τη ολική µέθοδο εκτός και αν οι 
επενδύσεις σε αυτές τις εταιρείες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµες προς πώληση. Οι 
επενδύσεις σε συνδεδεµένες παρουσιάζονται στον ισολογισµό στο κόστος τους κτήσης τους 
Τα κέρδη ή ζηµιές που πραγµατοποιούνται από συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιριών 
και των ενοποιούµενων εταιρειών Οµίλου απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του 
Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  
Συµµετοχή σε άλλες ενοποιήσεις  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται µόνο στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου που καταρτίζονται από την ίδια. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε άλλες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 
Λογιστικοποίηση εσόδων 
Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική 
ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και άλλους φόρους που 
σχετίζονται µε πωλήσεις. 
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και 
ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει µµεταβιβαστεί. 
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται 
λαµβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται 
το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την 
αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του 
αυτού του στοιχείου. 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα τη στιγµή που θεµελιώνεται το 
δικαίωµα καταβολής τους στους µετόχους. 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους 
µίσθωσης σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται 
ουσιαστικά στον µισθωτή και σε λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις. 
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Η Εταιρία ως µισθωτής 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται 
ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και λογιστικοποιούνται µε την εύλογη αξία τους ή, αν 
µικρότερη, µε την παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών της µίσθωσης, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον 
εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό και εµφανίζεται ως υποχρέωση από 
χρηµατοδοτική µίσθωση. 
Οι πληρωµές µισθώσεων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της 
υποχρέωσης της µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από 
τόκους στο εναποµένων υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει 
απευθείας τα αποτελέσµατα εκτός αν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν σε περιπτώσεις παγίων 
όπως προβλέπονται από τα ∆ΠΧΠ σύµφωνα µε τις γενικές πολιτικές του Οµίλου που διέπουν το 
κόστος δανεισµού (βλέπε κατωτέρω). 
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα 
µε βάση τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση 
κατανέµονται και αυτά µε τη σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 
Πράξεις σε ξένα νοµίσµατα 
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο 
αποτελεί το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου καθώς και το λειτουργικό της νόµισµα. Είναι το 
νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείουνται όλες οι 
Εταιρείες του Οµίλου. 
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται στο νόµισµα 
λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 
τέτοιων συναλλαγών (δηλ. συναλλαγών σε ξένο νόµισµα) κατά την διάρκεια της περιόδου και 
από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις 
ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
Κόστος δανεισµού 
Το κόστος του δανεισµού για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού για 
τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να παραδοθούν για την σκοπούµενη 
υπηρεσία στην διαδικασία παραγωγής ή να είναι έτοιµα για πώληση, προστίθεται στο κόστος 
κτήσης αυτών των παγίων, µέχρι τη στιγµή έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας ή πώλησης. 
Τα έσοδα από πρόσκαιρες τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών των παραπάνω δανείων που 
έχουν συγκεκριµένα ληφθεί για την χρηµατοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων στοιχείων του 
ενεργητικού µέχρι να γίνει η χρήση τους (των δανείων) για τους σκοπούς που έχουν ληφθεί, 
µειώνουν το κεφαλαιοποιήσιµο κόστος δανεισµού γι’ αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού. 
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Το κόστος δανεισµού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 
µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 
Κρατικές επιχορηγήσεις 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 
κριτήρια:  
α) Υπάρχει εύλογη βεβαίωση (reasonable assurance) ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή 
πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και  
β) υπάρχει εύλογη βεβαίωση ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην 
εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 
συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται ως έσοδο επόµενων 
χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 
Η Όµιλος δηµιουργεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση 
για όλους τους εργαζοµένους ανεξαρτήτως του χρόνου που αναµένεται να αφυπηρετήσουν λόγω 
συνταξιοδότησης. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της 
αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα 
καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε 
χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
Φορολογία 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της 
αναβαλλόµενης φορολογίας. 
Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. 
Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα 
αποτελέσµατα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε 
άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από 
τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση την µέθοδο της υποχρέωσης που βασίζεται 
στον Ισολογισµό, σε ότι αφορά στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από διαφορές 
µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που παρουσιάζονται 
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στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που χρησιµοποιούνται 
για φορολογικούς σκοπούς για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης. 
Η υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία λογιστικοποιείται γενικά για όλους τους 
φορολογικούς ετεροχρονισµούς ενώ η απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται 
στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των 
οποίων θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. 
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία 
σύνταξης Ισολογισµού και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου 
εξ’ολοκλήρου ή εν µέρει. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα 
διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της 
χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή 
θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις & επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και οι επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλευση απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, πλέον αναπροσαρµογές των αξιών τους 
σύµφωνα µε τον Ν. 2065/1992 και προγενέστερων αυτού νόµων, µείον κατ’ αρχήν τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να 
εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλήν οικοπέδων τα οποία δεν 
αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 
εξής: 
- Κτίρια 35 – 75  έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 10 – 40 έτη 
- Αυτοκίνητα 9 έως 20 έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 3 έως 20 έτη 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 
στα αποτελέσµατα. 
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Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας 
του προσωπικού που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και άλλα 
γενικά κόστη. 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της 
κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως. 
Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 
Η επένδυση σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορά ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα 
έσοδα από ενοίκια και /ή την κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στην αξία κτήσεως τους, 
πλέον αναπροσαρµογές των αξιών τους σύµφωνα µε τον Ν. 2065/1992 και προγενέστερων αυτού 
νόµων, µείον κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις της 
αξίας των ακινήτων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για 
την απόκτηση των στοιχείων.  
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσµατα το κόστος ή την αξία 
αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά την διάρκεια των εκτιµώµενων ωφέλιµων 
ζωών τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο. 
Ιδιοπαραγωγή άϋλων περιουσιακών στοιχείων - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που 
πραγµατοποιούνται. 
Ένα ιδιοπαραγώµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη του Οµίλου, 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να αναγνωρισθεί / ταυτοποιηθεί (όπως π.χ. το 
λογισµικό και µια νέα παραγωγική διαδικασία). 

 Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και 
 Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. 

Τα ιδιοπαραγώµενα άϋλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ιδιοπαραγώµένα άϋλα στοιχεία, 
οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται. 
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Αποµείωση αξίας ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων 
Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη 
απαξίωσής τους. Αν συντρέχει περίπτωση απαξίωσης του, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης 
αξίας του παγίου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς αποµείωσης της αξίας του (αν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση). Όταν το περιουσιακό στοιχείο δεν παράγει ταµειακές ροές που 
είναι ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία, ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της 
µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών (the cash generating unit) στην οποία ανήκει το υπό 
εξέταση πάγιο στοιχείο.  
Ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο από την εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης και από την αξία 
από την χρήση του (value in use). Για τον υπολογισµό της αξίας από την χρήση του στοιχείου, οι 
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους 
χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες 
εκτιµήσεις της αγοράς όσον αφορά στην διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε το πάγιο για το οποίο οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν έχουν 
προσαρµοσθεί ανάλογα ώστε να ληφθούν υπ’ όψη οι παραπάνω κίνδυνοι. 
Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών 
εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται 
µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως 
έξοδο, εκτός αν για το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη γίνει αναπροσαρµογή της αξίας 
του οπότε στην περίπτωση αυτή η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του αντιµετωπίζεται σαν µείωση 
της προηγούµενης αναπροσαρµογής του. 
Όταν, µεταγενέστερα, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του 
περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών (cash generating unit) 
αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό λογιστικό 
υπόλοιπο να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε 
αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου στα προηγούµενα έτη. 
Η αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, εκτός αν το 
σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αξίας αντιµετωπίζεται σαν αύξηση 
αναπροσαρµογής. 
Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξία κτήσης τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά και, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα 
που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και 
κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµισµένου µέσου 
όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη 
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κατά το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και 
διανοµής. 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
του Οµίλου, από τη στιγµή που ο Όµιλος είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
Απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική 
τους αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών 
απαιτήσεων. 
Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση και καθαρή θέση 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της καθαρής θέσης 
ταξινοµούνται ανάλογα µε την ουσία των συµβατικών διακανονισµών τους. Ένα 
χρηµατοοικονοµικό µέσο της καθαρής θέσης είναι οποιοδήποτε συµβόλαιο που αποδεικνύει ένα 
εναποµένων συµφέρον στα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου έχοντας αφαιρέσει όλες του τις 
υποχρεώσεις. 
Αποθεµατικά 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού 
αποθεµατικού» - µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από 
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το ήµισυ του 
µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας 
µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Τα αποθεµατικά φορολογικών 
νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε 
παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της 
διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο 
διενέργειας επενδύσεων. 
Η εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί 
µε βάση ειδικές φορολογικές διατάξεις έως και το τέλος της χρήσης 2005. 


	Συμμετοχή σε άλλες ενοποιήσεις

